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گزارش

چهره ها و خبر ها

پاسخ سازندگان «جیران»
به کارگردان «آهوی من مارال»

مائده کاشیان

دو روز پس از حواشی پخش نشدن قسمت اول
سریال «جیران» محصول فیلیمو ،دو تن از عوامل
اصلی این سریال دربــاره شائبه سرقت ادبی
آن از سریال نمایش خانگی «آهوی من مارال»
توضیح دادند.

مخاطبان رادیو و تلویزیون ،داریوش کاردان
گوینده و مجری پیشکسوت را با بیان صریح،
انتقادی ،طنازانه و کنایهآمیزش به خاطر
دارند .او در سالهای اخیر نسبت به گذشته،
بــه دلیل آن چــه وی شرایطی مــی دانــد که
باعث شده نتواند آن بیان صریح و انتقادی
خود را حفظ کند ،حضور کم رنگی در عرصه
اجرا داشته است .داریوش کاردان به تازگی
با برنامه «تــاک» که نسخه ایرانی مجموعه
ســخــنــرانـیهــای «تـــد» اســـت ،بــه تلویزیون
بازگشته و چهارشنبهشبها این برنامه را
روی آنتن دارد .او به عنوان بازیگر نیز سریال
«دنیای گمشده» و « 87متر» را آماده پخش
دارد و در سریال «جشن سربرون» بازی کرده
اســت .به بهانه پخش «تــاک» ،با این مجری
پیشکسوت گفتوگو کردیم.

▪«جیران» مقدم بر سریال های ناصری است

احسان جوانمرد نویسنده طرح اولیه و یکی از دو
فیلم نامهنویس این سریال در یادداشتی مفصل،
طرح خود درباره ازدواج ناصرالدین شاه با جیران
را با استناد به شواهد متعدد ،متعلق به سال 93
و مقدم بر طرح هر سریالی دربــاره شاه قاجار
دانست .او همچنین در بخشی از یادداشت خود
با کنایه به مشکالت مالی و توقف سریال «آهوی
من مارال» نوشت« :معتقد بودم و هستم که تاریخ
ارث پدر کسی و از جمله خود من نیست! من
 ۱۱۰۰روز زودتر از بقیه طرحم را درباره شاه و
جیران نوشتهام .خب نوشته باشم؛ که چه؟ آمدیم
یکی دیگر هم دوست داشت راجع به قصههای
عاشقانه همان شاه فیلم نامه بنویسد؛ یا دیگری
دوست داشت روایت طنزی از ناصرالدینشاه
به مخاطبانش ارائه کند؛ به من چه ربطی دارد؟
اصال اگر همین امــروز دو نفر بیایند و قصهای
عاشقانه دربــاره مثال «تیمور لنگ» بنویسند،
مثل هم مینویسند؟ سریا لهایشان مثل هم
از آب درمیآید؟ خب هــردو میسازند و آن را
که بهتر است ،مردم میبینند .آن که ضعیفتر
است هم خود به خود کم دیده میشود و کمتر
میفروشد و زودتــر از یــاد همه مــیرود .حتی
ممکن است یکی از آ نها اینقدر فیلم نامه یا
خروجی ضعیفی داشته باشد که هیچ پلتفرمی
(نه فیلیمو ،نه نماوا ،نه فیلمنت) حاضر نشود آن را
پخش کند .بله؛ ممکن است اصال پروژه به همین
دلیل بخوابد و سازندگان بلندپروازش بدهکار
عوامل مظلومش بشوند و خب معموال اینجور
وقتها تنها راهی که برایشان باقی میماند ،راه
انداختن یک دعوای رسانهای و بر پا کردن گرد و
خاک است تا شاید بتوانند سنگینی شکستشان
را با دیگران تقسیم کنند».
▪مشکل «آهوی من مارال» درونی است

اسماعیل عفیفه تهیهکننده سریال «جیران» نیز
در گفتوگویی با ایسنا به اظهارات سازندگان
«آهوی من مــارال» پاسخ داد .او ضمن دفاع از
عملکرد خود در قبال مهرداد غفارزاده نویسنده
سریال «آهوی من مارال» ،تفاوتهای داستان
این دو مجموعه را توضیح داد و گفت« :اگر قصه
آقــای غــفــارزاده خــوب بــود و ارزش کــار کردن
داشت چرا من باید حداقل دو بار جواب رد به
اصرار ایشان برای تهیهکنندگی این سریال در
نمایش خانگی بدهم؟ آن هم در سال  ۹۶که
بسیاری از تهیهکنندگان به دنبال چنین فرصتی
بودند .سریال «جیران» پخش و این ماجراها
تمام میشود اما به فرض حتی اگر سریالی به
نام «جیران» وجود نداشته باشد ،باز هم مشکل
سریال «آهوی من مارال» حل نخواهد شد چون
مشکالت این سریال درونــی است و ربطی به
«جیران» ندارد».
▪روایت همشهری از مشکل «جیران»

در عین حال روزنامه همشهری دیــروز درباره
«جــیــران» ،احتمال بــرداشـتهــای روز از این
سریال را مطرح کــرد و نوشت« :دلیل اصلی
پخش نشدن «جیران» نوع روایــت کارگردان
است .روایت به گونهای است که شاید این شائبه
را ایجاد کند که اتفاقات به زمــان حــال کنایه
میزند و گمانهزنیهایی را در ذهن مخاطب
ایجاد میکند ».این نکته تازه ،با آن چه به صورت
مبهم در بیانیه ساترا به عنوان «حساسیتها و
پیچیدگیهای محتوایی سریال» آورده شده،
همخوانی دارد.

▪چراپیشاز«تاک»مدتیبودکهدرتلویزیون
غیبتداشتید؟

من مدتها بود که برنامهای اجرا نمیکردم،
چند دلیل دارد و مهمترین دلیلش این است
که نمیشود حــرف زد .یک مقدار محدوده
بخش محتوا تنگ شده و االن حتی حرفهای
عادی را هم دیگر نمیشود مطرح کرد! یک
زمانی در برنامههای رادیویی یا تلویزیونی،
به طنز یا جــدی یا در نمایش نامهها خیلی
راحت مشکالت را میگفتیم ولی االن طوری
شده که درباره مشکالت نمیشود حرف زد.
مثال خود آقایان اقرار میکنند که مشکالت
اقتصادی وجود دارد اما وقتی ما میگوییم،
غیرقابل پخش است! به وجود مسائلی مانند
اختالس و دزدی اقرار میکنند و افــرادی را
دستگیر ،زندانی و مجازات میکنند اما وقتی
میخواهیم بگوییم چنین چیزی وجود دارد،
پخش نمیکنند .اینها را به عنوان مثال گفتم،
درباره همه چیز همین طور است .مدتهاست
نمیشود حرف زد و بنده هم خیلی به اجرای
برنامههایی که نمایشی از گفتوگو باشد ،مایل
نیستم .معتقدم «گفتوگو» باید «گفتوگو»
باشد .سخت است آدم حرف بزند ،میکروفن
دستش باشد ،دوربین در اختیارش باشد و
چیزهایی را که الزم است نگوید .من این فضا
را اصال نمیتوانم تحمل کنم ،بروم یک جایی
بنشینم و بگویم به به همه چیز خوب و گل و بلبل
است! نیست ،مردم به آدم میخندند .قبال
هم اعالم کردم ،هروقت احساس کنم فضایی
وجود دارد ولو یک ذره و میشود صحبت کرد،
قطعا شرکت و اجرا میکنم.

بگویی من ساختم ،در حالی که برنامه بیمزه
باشد و جذ بکننده نباشد و فقط بخواهی
باشد و پول دربیاوری ،به نظرم جالب نیست.
باز هم برمیگردم به صداقت .اگر کپی خوبی
باشد ،به خوبی ایرانیزه شود ،بگوید ایده از
فالن برنامه برداشته شده و برنامه هم خوب
باشد ،هیچ ایرادی ندارد.
▪زمانی در تلویزیون برنامههای جذاب و
جریانسازی مانند «صندلی داغ» داشتیم،
به نظرتان چرا این روزها چنین برنامههایی
کمتر در تلویزیون ساخته میشود؟

▪با این شرایط چطور شد که اجرای «تاک»
را پذیرفتید؟

از سالها پیش با خانم نوابینژاد آشنا هستم و از
ایشان شناخت دارم .در برنامه «هزار دستان»،
«مکث»و«محاکات»باخانمنوابینژادکارکردم.
وقتی اجــرای «تــاک» را پیشنهاد کردند گفتم
میشود حرف زد؟ گفتند بله .یک دلیل دیگر
اینبودکهبرنامه«تاک»بسیارمفیداست.دراین
برنامه قرار است موفقیتها و استقامتها نشان
داده شــود ،به همین علت احساس کــردم اگر
بتوانم در آن شرکت کنم ،شاید من هم بتوانم به
امیدآفرینیوخودباوریجوانانکمکیبکنم.این
خالصهچندینجلسهبندهباخانمنوابینژادبود.
▪با توجه به صحبت خودتان ،در شرایط
سخت فعلی ،صحبتهای مثبت و انگیزشی
مهمانان «تاک» میتواند بر ذهن مخاطب
تاثیرگذار باشد؟

وقتی به عنوان یک بیننده بیطرف دقت کردم،
دیدماینآدمها«خودشان»اند،یعنیباخودشان
ُپزوفخرفروشینمیآورند،صادقانهبهمشکالت
عجیبیکهداشتنداقرارمیکنندوبعدمیگویند
چگونه موفق شدند بنابراین شعار نیست و شما
نمونهای را میبینید که به نتیجه رسیده است.
خانمیکهچندینسالدنبالشغلخلبانیرفته،
حاال مسافر میبرد و میگوید مسافران از این که
خلبانشان زن است ،خوشحال اند ،راه درازی
را آمده ،بسیار استقامت و انگیزه داشته ،ناامید
نشدهوخلبانشده،اینیکنمونهبهنتیجهرسیده
است،نمینشینیموبگوییمتالشکنید،آفرینبر
شمایاجملهایازاینحکیموآنحکیمبخوانیم.
▪فعال تنها مهمان مشهور برنامه ،خانم
سوسن پــرور بــود هانــد و بیشتر مهمانان
چــهــر ههــای مــردمــی هستند ،پــس طبق
سیاست برنامه قرار نیست «تاک» متکی به
حضور چهرهها باشد.

برنامهمختصچهرههانیست اماچهرههاهمدر
آن حضور خواهند داشت .سیاست برنامه نشان
دادن افراد موفق است ،حاال آدم موفق میتواند
یک بازیگر ،نوازنده ،پزشک یا استاد بزرگ نجوم
باشد یا میتواند اصال شناختهشده نباشد اما به
برنامهبیایدوشناختهشود«.تاک»نهمختصافراد
مشهوراست،نهافرادشناختهنشده،چونمردم
با افراد مشهور بیشتر ارتباط برقرار میکنند و
احتماال بیشتر پای تلویزیون مینشینند ،شاید
دعوت از این چهرهها کمک کند فضای برنامه
شاد هم بشود .فرض کنید یک نفر بیاید بگوید با
چرخدستیپرتقالمیفروختموحاالکارخانهدار
هستم ،آدمها نگاه کنند و تهییج هم بشوند اما
مسئله اصلی در رسانه جذب مخاطب است.
اگر جذب شد ،میتوانی روی او تاثیر بگذاری،
چه مثبت و چه منفی .وقتی مخاطب را از دست
بدهی،نهمیتوانیرویاوتاثیرمنفیبگذارینه
مثبت ،چون تماشا نمیکند .تلویزیون و رادیوی
خاموشبههیچدردینمیخورد.فرضکنیددر
رادیوبهترینحرفهارامیگوییدوبهترینپیامها
را میدهید اما وقتی راننده سـیدی دیگری
گذاشتهورادیویشخاموشاست،چهفرقیدارد
چه بگویید! ما مثل کشورهای دیگر نمیتوانیم
از بسیاری مسائل برای جذب مخاطب استفاده
کنیم .به عنوان کسی که سالها در این زمینه
تجربه دارم ،اگر بخواهیم بدون جاذبههایی که
کشورهایدیگراستفادهمیکنندمخاطبجذب
کنیم،راهحلمانصداقتاست.
▪«تــاک» هم مانند بسیاری از برنامههای
تلویزیون ،یک نمونه خارجی دارد .نظرتان
دربـــاره کپی کــردن از برنامههای خارجی
چیست؟

کپی اصال بد نیست ،کپی ناشیانه ،بیهدف
و به دلیل پولسازی بد است .اگر هدف فقط
پولسازی باشد ،بد است .این که کپی کنی،
اسم طرف را هم نیاوری که از کجا برداشتی و

در «صندلی داغ» هرکسی میآمد مینشست،
یــک مــقــدار از ســواالتــی کــه از قبل آمـــاده بود
میپرسیدم،بعدازچنددقیقهباشناختیکهازآن
آدمپیدامیکردمحتیشروعمیکردمبهشوخی
کردن ،گاهی سواالت غافل گیرانه مطرح می
کردمامابارعایتاصولمهماننوازیوبههمین
دلیلبودکهداغمیشد.طرفمیبایستجواب
سواالت خندهدار من را بدهد و در مقابل ،جواب
مسائلی را که سواالت مردم است هم بدهد ،در
اینصورتصندلی،داغمیشد.تاکیمیتوانی
بپرسیرنگموردعالقهاتچیست،نیمروبلدی
بپزی ،چند تا خواهر و برادر داری؟ دیگر اینها
خیلیعادیاست،اگربهصورتیکگفتوگوی
چالشی دربیاید مردم دوست دارند وگرنه دیدن
یک چهره یک بار ،دو بار خوب است .مجری این
شبکه مهمان آن یکی شبکه بشود ،دوباره فردا
مجری آن شبکه مهمان این یکی مجری بشود،
چقدرحرفتکراری؟!برایاینکهیکبرنامهبین
مردم جا باز کند ،اصولی وجود دارد .گفتوگو
اصول دارد .بعد هم اگر صداقت در آن نباشد،
زمین میخورد و نمیتواند بتازد .هنوز هم دیر
نشده،هنوزهممیشودبرنامهپرمخاطبتحویل
آنتندادولیبایدببینیانگیزههاچیست.قبول
دارم در کشور ما نمیشود درباره خیلی چیزها
حرف زد اما صحبتهایی را که میتوان مطرح
کرد،دیگراجازهبدهندبگوییم.
▪بهتازگیدرسریالتاریخی«جشنسربرون»
بازیکردید،دراینمجموعهچهنقشیدارید؟

نقش«قوامالملک»کالنترمملکتفارسدرزمان
مظفرالدین شاه را بازی کردم .یک شخصیت
واقعیاست.قصهسریالبسیارخوباستوآقای
راعی و نویسندگان سعی کردند داستان جذاب
باشد.اینسریالراخیلیدوستدارم.
▪این پروژه تولید سختی داشت؟

بله .یکی ،دو بــار به دلیل کرونا لطمه دید،
متاسفانه آقای اکبری مبارکه را از دست دادیم،
یکبار آقــای حسین محجوب که شخصیت
محوری بودند ،از اسب به زمین افتادند و آسیب
دیدند .هم به لحاظ چنین مشکالتی ،هم از
نظر مشکالت اقتصادی ،بله تولید سختی
داشت اما خدا را شکر آقای نجاریان و آقای
راعی زحمت کشیدند و کار را جمع کردند.

عــادل فردوسیپور منعی برای
حضور در تلویزیون ندارد .پیمان
جبلی در حاشیه مراسم تجلیل از
خانوادههایشهدایکباردیگربه
بالمانعبودنحضورفردوسیپور
رویآنتناشارهکردوگفتاونیرویصداوسیماست.
هوتن شکیبا با فیلم «ارفــاق» اثر
رضــا نجاتی در بخش سینمای
کوتاه چهلمین جشنواره فجر
دیده میشود .این بازیگر با فیلم
«مالقاتخصوصی»کاریازامید
شمسنیزدربخشمسابقهجشنوارهحاضراست.
کیانوش عیاری در گفتوگویی
با فیلم امــروز ،دربــاره اصالحات
 10قسمتاولسریال« 87متر»
اظهار کــرد[« :در ایــن سریال]
پشت پنجره ،خیابانها ،حیاط
و ...گربه هست .دستور دادند تمام این گربهها را
حذف کنید .قصد دارم پیش آقای جبلی بروم و این
مسئلهراباایشانمطرحکنم».
ستاره اسکندری در تازهترین
تجربه حضور خــود در نمایش
خانگی ،جلوی دوربین سریال
«پــدر گــواردیــوال» به کارگردانی
سعید نعمتا ...رفت .او اکنون
مجموعه«خسوف»رادرحالانتشاردارد.
آفــریــن عبیسی در گفتوگو با
میزان از وضعیت پیشکسوتان
درسینماانتقادکردهوگفتهاست
که برای بازیگرانی در سن و سال
او ،نقشهای مهمی در سینما
نوشته نمیشود و این اتفاق هر چند سال یک بار رخ
میدهد.
زندهیاد مهرداد میناوند احتماال
 9بــهــمـن هــمــزمــان ب ــا اولــیــن
سالگرد درگذشتش ،با مستند
«آقای هــوادار» در تلویزیون دیده
میشود .به گزارش خبر ورزشی،
این اولین مستندی است که دربــاره این بازیکن
ساختهشدهاست.
نسیم ادبی به زودی برای اجرای
نمایش«خونینزار»بهکارگردانی
سهرابحسینی،رویصحنهتئاتر
خواهدرفت.بهگزارشایسنا،این
نمایش قرار است بهمنماه اجرا
شودونسیمادبیتنهابازیگرآناست.
حجت عبدالملکیوزیرتعاون،کار
ورفاهاجتماعیوداورسابقبرنامه
تلویزیونی «میدون» ،در نامهای
مربوطبهآبان 1400کهبهتازگی
منتشر شــده ،دســتــور پرداخت
سریع شش میلیارد تومان به این برنامه محصول
شبکه 3رادادهاست؛ایننامهباواکنشهایزیادی
درشبکههایاجتماعیمواجهشدهاست.

