سینما و تلویزیون
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منصور ضابطیان
به تلویزیون برمیگردد

...

قاب های سینمایی که وداع «بوفون» را از دنیای فوتبال ماندگار کرد

جهان متحرک

کلوزآپتلخازپایاناسطوره

لو (پویانمایی کوتاه)

خالصــه داســتان :
«لــو» داســتان یــک
جعبه اشــیای گمشــده
اســت .جعبــه ای در
حیاط یک دبســتان که
اشیای گمشــده بچه ها
در آن قــرار می گیــرد.
جعبــه امــا یــک موجود
جادویی اســت ،او خود
به دنبال اشیای گمشده
درون حیــاط مــی رود و
کارگردان :
می توانــد با اســتفاده از
دیومالینز
همین اشــیا به اشــکال
شرکتسازنده:
مختلفــی تبدیل شــود.
پیکسار
در واقع باید او را فرشته
سالساخت:
گمشده ها نامید .جعبه
انگار رسالتی هم دارد و
2017
آن رساندن تمام اشیای
گمشده به صاحبانشان
و اســتفاده مجدد از وســایل دور افتاده اســت .پسربچه ای
اما با قلدری ،وسایلی را که جعبه به سختی به دست بچه ها
رسانده اســت از آن ها می گیرد .حاال جعبه خود را موظف
می کنــد کــه وارد عمل شــود و جلوی ایــن قلــدر را بگیرد.
خالصه داســتان  6-7دقیقه ای «لو» را می توان تا چندین
پاراگــراف ادامــه داد و نکته جالب این اســت کــه همه این
اتفاق ها در یک لوکیشــن واحد رخ می دهــد و همه چیز به
سادگی یک قصه پندآموز کودکانه است.
درباره فیلــم :بــرای بیان یــک مفهوم یــا یک پیــام گاهی
تکــراری ،اســتودیوهای بــزرگ پویانمایی ،ســرمایه های
کالن هزینــه می کننــد ،پویانمایی هــای بلنــد و گاهــی
بیخودی می سازند که در نهایت در همان گیشه هم موفق
عمل نمی کند .اما همین اســتودیوها گاهی برای نمایش
تجربه های فنی و روایی خود ،پویانمایی هایی می ســازند
کــه در کوتاه ترین زمــان ممکن بیشــترین تأثیرگــذاری را
دارد« .لو» جدیدترین محصول غول بزرگ دنیای پویانمایی
«پیکسار» از همین نمایش های کوتاهی است که در کمتر
از 7دقیقه مخاطب خود را حسابی درگیر می کند« .لو» در
همین 7دقیقه از شــخصیت پردازی و اوج و فرود داستانی
بهره میبرد.
«لو» را ِدیو مالینز نوشــته و خودش کارگردانی کرده است.
ایــن پویانمایی کوتــاه و هیجان انگیــز اگرچــه اولین اثری
اســت که مالینز به طور مســتقل آن را کارگردانی کرده اما
حضــور او در پیکســار ،گذشــته طوالنی تــری دارد .مالینز
پیــش از این بــه عنــوان یکــی از انیماتورهــای «دیزنی» در
پویانماییهایی چون «دایناسور خوب»« ،باال»« ،راتاتویی»،
«شــگفت انگیزان» و «کارخانــه هیوالهــا» حضــور داشــته
اســت .با توجه به احتمال زیاد حضور «لو» در فصل جوایز،
باید نام این شاگرد قدیمی پیکســار را به زودی در فهرست
کارگردانان یکی از پویانماییهای بلند این شرکت دید.
از ســال  2000که پویانمایــی کوتاه «پرندگان» توانســت
جایزه اســکار بهترین پویانمایی را برای پیکســار به همراه
داشته باشد ،این شرکت نتوانسته است این جایزه را برای
مجموعه خود تکرار کند ،تا ســال گذشــته که «پایپر» آن را
به دست آورد« .لو» با ســه بعدی فوق العاده و داستان ساده
و به یادماندنــی اش ،از همیــن حــاال در میــان نامزدهــای
احتمالی اســت و شــاید پیکســار بتواند برای دومین سال
پیاپی مجســمه طالیی را باز هم از آن خود کند« .لو» اولین
بار در تابســتان امســال و همراه بــا پویانمایی «ماشــین ها
 »3نمایش داده شده است .اگر از تماشــای این فیلم لذت
برده اید ،ایــن پویانمایی های کوتاه هم احتما ًال برای شــما
جذاب باشــد :پایپر ( ،)2016عملکرد داخلی (،)2016
روز و شب ()2010
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مرتضی اخوان

نگاهی به افشاگری های برنامه «نود» درباره جادوگری در فوتبال

info@khorasannews.com

اینجادویعادل بود!
مــحــمــد عــنــبــرســوز  -وقــتــی عـــادل
فردوسی پور هفته پیش روی آنتن زنده
برنامه ،فراخوان داد که هرکس اطالعاتی
دربــاره رمالی و جادوگری و دعانویسی
و ...دارد ،ارائه کند تا یک برنامه مفصل به
این موضوع اختصاص پیدا کند ،می شد
حدس زد که باید منتظر اتفاقات جالبی
باشیم .این هفته اما از بد روزگار ،همزمان
بــا برنامه «ن ــود» بــازی حساس پلی آف
جام جهانی بین ایتالیا و سوئد هم روی
آنتن شبکه ورزش بود و احتمال ریزش
بینندگان «نود» بیشتر از همیشه وجود
داشت؛ با این حال عادل باز هم به همه
یــادآوری کرد که کسی از انتخاب «نود»
برای تماشا ،ضرر نمی کند .این چنین
بود که بسیاری از مخاطبان سیما ،بین
جــادوی عــادل و آخرین تصاویر حضور
بوفون در تیم ملی ایتالیا ،مردد شدند.
پنج نکته کمتردیده شده را از «نــود»
دوشنبهشب بخوانید:
نود این هفته آیتم های
متنوعی داشت که یکی
از آن ها ارتباط تلفنی با
افـــــــــــرادی بــــــود کــه
ترکیبشان با دقت گروه
برنامهساز انتخاب شده بود .فریادشیران
کهمعلومبودمثلیارهمیشگیاشمحمد
مایلی کهن حرف های جنجالی می زند و
نام افرادی را می آورد که به زعم خودش
خطاکارند .یکی مثل دهقان که همه او را
با رفاقت گرمابه و گلستانش با علی دایی
به یاد می آورند و باز شدن پایش به این
بحث،چالشیجدیدمحسوبمیشدودر
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نهایت موضع پیروزمندانه فردوسیپور در
هنگام صحبت با عضو کمیته اخالق که با
توجیهات حقوقی و اداری این عضو به
پایان رسید؛ درحالی که افکار عمومی
چندان قانع نشدند و انگار که برنامه
تــلــویــزیــونــی «نـــــود» خــیــلــی بیشتر از
فدراسیوننشینان نگران فساد در فوتبال
است.
ایـــــــــن هــــفــــتــــه ه ــم
میان برنامه های «نود»
یک تفاوت مهم با همه
برنامه های مشابهش
داشـــــت .یــکــی از ایــن
آیـــتـــم هـــا بـــه گـــفـــت وگـــوی بـــه جـــا با
حــجــت االســام مــحــمــدرضــا زائــــری،
پژوهشگر دینی ،اختصاص داشــت که
صحبت های مهمی را مطرح کرد .نکته
مهم ژورنالیستی در این بــاره ،ذکاوت
اهالی «نود» بود .درحالیکه در بحثهای
مشابه ،هــر موقع بحث جــادوگــری در
فوتبال مــطــرح مــی شــد ،همه دخالت
خودشان را در این امر تکذیب میکردند و
آن را نکوهیده میدانستند ،این عادل بود
که هفته گذشته برای نخستین بار ،یک
مدافع جادوگری و طلسم را روی خط
برنامه آورد؛ کسی که با اظهارات عجیبش
دربــاره محلول زردرنــگ ضدطلسم (!)
موجب حیرت و تاسف بینندگان شد.
فردوسی پور اما زودتر از همه فهمید که
ممکن است در ادامه ،عده ای با استفاده
از اعـــتـــقـــادات مــذهــبــی ،بــخــواهــنــد
جادوگری ها و خرافه گرایی هایشان را
توجیه کنند؛ بنابراین پاتک مناسب را از
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قــبــل ضــبــط کـــــرده بـــــود .او عـــاوه
بر گفت وگوی روشنگر با یک روحانی
پژوهشگر ،کامنتهایی را هم از یک چهره
دینی موجه دیگر ،یعنی حجت االسالم
رفیعی ،یادداشت کرده بود که روی آنتن
خواند.
فــراخــوان هفته پیش
ع ــادل دربـــاره ارســال
اطـــاعـــات ب ــه ســایــت
«نــــود» ،یــک بــار دیگر
مقبولیت ویژه او را نزد
همه اهالی فوتبال نشان داد .غنای
محتواهای ارســالــی بــه برنامه نشان
می داد که غالب فوتبالی ها شاید عادل
را بیشتر از اهالی فدراسیون قبول دارند
و از هادی عقیلی و آرش برهانی گرفته تا
بــازیــکــنــان گــمــنــام تــر و حــتــی افـــراد
ناشناخته و مطلع ،او را با اطالعاتی که
در اختیارش قرار دادند ،حمایت کردند.
این روش رسانه ای عالی و نحوه تنظیم
محتواهای ارسالی یک نکته مهم دیگر
هم داشت و آن این که به همه نشان داد
این قبیل خرافات ،خیلی گسترده تر از
چیزی اســت که فکرش را می کنند و
افرادی فراتر از توپ جمع کن و مسئول
چمن و ...درگیرش هستند .موید بخش
اول ایـــن ادعــــا ،لــهــجــه هــای مختلف
جادوگران و خاطراتی بود که از مشهد تا
تهران و شمال و شمال غرب نقل شد و
بخش دوم را نیز حرف هایی که درباره
مربیان و مدیران و معاونان باشگاه ها
مطرح شد ،تایید می کند؛ این داده های
مهم رسانه ای را مدیون عادل هستیم.
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در سالهای اخیر آنقدر
دوربــیــن هــای مخفی و
آیتمهایخبریباکیفیت
در «نــــود» دی ــده ای ــم که
بسیاریازما،تهیهآنهارا
سهل الوصول می پنداریم .با این حال با
نگاهیدقیقتربهدیگربرنامههایچالشی
تلویزیون ،فکر میکنیم انگار بقیه برنامهها
چنینامکانیندارندیاشایدبرایشانسخت
استکهکمیبرایبهدستآوردناطالعات
و محتوای دستاول تالش کنند« .نود» این
هفته حتی به محتواهای ارسالی ،گفت و
گوهای ضبط شده و ارتباطات تلفنی هم
بسنده نکرده و گزارشگرانش را با دوربین
مخفی به سراغ جادوگران محترم فرستاده
بود.تصاویروگفتههایمطرحشدهدرآنهم
آن قــدر ماهرانه ضبط شده بود که یک بار
دیگربینندگانراسرشوقآورد.
عادلفردوسیپوریکبار
دیــگــر نــشــان داد کــه در
عرصه اجرای یک برنامه
چـــالـــشـــی ،هــمــچــنــان
بــیرقــیــب اســـت« .نــود»
مدتهاست که انتظارها را از خود باال برده،
برنامه ای که در نزدیک به دو دهه پخش،
تکرارینشدهاستوهرموقعحسمیکنیم
صالبتهمیشگیاشراازدستداده،بایک
ترفند تــازه ،مخاطب میلیونی اش را پای
گیرندهها میخ کوب میکند .دو برنامه ویژه
بررسی جادوگری و رمالی ،باز هم اهمیت
عادلرابرایتلویزیونومخاطباهلفوتبال
نشان داد .اپیزودهایی که تا مدت ها از یاد
دوســــتــــداران فــوتــبــال نــخــواهــد رفــت.

4

5

تلخ«سن
صدای سوت «متئو الئوس» داور
اسپانیایینبرد ِ
ِ
سیرو»ی شهر میالن ،درست شبیه برهم خوردن صفحه
کالکتصحنهفیلمبرداریفیلمهایایتالیاییبود.انگار
«فدریکو فلینی» ،فیلمبرداری «جاده» را کلید زده باشد.
اگرچه ماجرا برای هواداران الجوردی پوشان به پایان
رسیده بود ،اما بیتردید قابهای تلویزیونی در سرتاسر
جهان به تماشای یکی از تلخترین فیلمنامههای فوتبالی
تاریخ نشسته بودند.
فیلم های ایتالیایی همیشه قهرمان دارنــد .فوتبال
هم همیشه قهرمان دارد .سینمای ایتالیا «سالواتوره
دویتا» ها را دارد و فوتبال شان هم «جــان لوئیجی
بوفون»ها را .در نمایی ماندگار از «سینما پارادیزو» ،پیش
چشمان «سالواتوره» سینمای روستایشان فرو میریزد؛
سینماییکهدرکودکیبرایتماشایفیلمدرآنجا،پول
خرید شیر را که مادرش به او داده بود ،صرف خرید بلیت
واقع سینمای ایتالیا ،برای
کرده بود .حکایت نزدیک به ِ
فوتبال آن ها هم رقم خورد .در شب تلخ «سن سیرو»،
کودک ایتالیایی که همراه پدرش به استادیوم آمده بود،
پایان اسطوره را تماشا کرد.
«متئو الئوس» داور اسپانیایی بازی ،سوت پایان 90
دقیقه «ناایتالیایی» را میزند .سوتی که مجازات یک
نسل فوتبال ایتالیاست .الئوس بر پایان سمفونی
ناموزونی محصول ارکستر سرمربی «جامپیِرو
ونتورا» ی  68ساله می دمد .حاال فصل قاب های
ماندگار سینما می رسد .سینما پیش چشمان
سالواتوره فرو می ریزد .صدای موسیقی برادران
«موریکونه»برصحنهحاکممیشودوچهره ُپرازبهت
بوفون افسانه ای در آغوش داور مشوش
پسرک...
ِ
اسپانیایی که گویا از ناتوانی الجوردی پوشان در
گشودن دروازه سوئد کالفه شده بود ،قرار می گیرد.
گزارشگر تلویزیونی ایتالیا می گوید« :جام جهانی تو
را از دست داد» ...
کلوزآپ های تلخ کارگردان ایتالیایی ،اولین قاب
تصویری از تلخ ترین حــذف تاریخ چکمه پوشان
میشود؛ حذف از روسیه !2018
«جــورجــیــو» دســتــش را روی چــشــمــان پسرش
می گذارد .شاید نمی خواهد پسرک شش ساله اش
در اولین تجربه حضور در استادیوم فوتبال ،فروپاشی
تمام آرزوهــای ورزشی یک ملت را ببیند .نمی خواهد
«مــارکــو» اشــک هــای اســطــوره را ببیند کــه بــا مجری

تلویزیونی ایتالیا این گونه دیالوگ می گوید« :این تنها
افسوس زندگی من است».
سینما ،تلویزیون و فوتبال یکی از بی رحمانه ترین
پیوندهایشان در تاریخ را با هم به نظاره می نشینند.
پیوندی که ُپر بود از دکوپاژهای تراژیک .دکوپاژ تنفر
ایتالیایی از عملکرد «ونــتــورا» ی پیر که در رگ هــای
بیرونزده گردن هوادار الجوردیپوش به چشم میآمد.
فرمان
دکوپاژ تمرد «دانیله ده روسی» نیمکت نشین ،از
ِ
نشان
که
گرم کــردن سرمربی بــرای حضور در زمین
ِ
گسیختگی روح تیم بــود .دکوپاژ فریاد شادی
ازهم
ِ
زردپوشان سوئدی که در سکوت سن سیرو ،بدجوری
معنادار بــود .دکوپاژ نگاه بوفون به نقطه ای نامعلوم
در استادیوم .نگاهی که شاید همچون نگاه «جولیتا
ماسینا» در «جاده» باشد .بوفون به جاده پشت سر خود
نگاه می کند و شاید به این فکر می کند که چرا پایان یک
ِ
درشت یک قهرمان ،باید چنین
جاده ُپر از افتخارات ریز و
تلخ بــاشــد؟ امــا مــا می دانیم
کــه قــهــرمــان ،همیشه
قهرمان میماند...
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