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رمزوراز«شکارمحتوا» برای یک منبر رسانهای
گفت وگوی خراسان با حجتاالسالم محمد برمایی ،طلبهای که نمیخواهد مجری برنامه«دعوت» خوانده شود

اولین اظهارنظر بتمن جدید
رابرتپتینسونبازیگرجدیدنقش«بتمن»ازفیلم
سینمایی تازه کریستوفر نوالن گفت.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،رابــرت
پتینسون بعد از بــازی در چند فیلم سینمایی
منتقدپسند مثل «زندگی واال»« ،زمــان خوب»
و «فانوس دریایی» در حال رقم زدن مهم ترین
سال دوران بازیگری خود بعد از بازی در سری
فیلمهای سینمایی «گرگ و میش» است .این
بازیگردرفیلمسینماییجدیدکریستوفرنوالنبه
نام «انگاشته» که برای اکران در ماه ژوئیه در نظر
گرفته شده ،بازی کرده است .پتینسون درباره
این فیلم گفت« :فیلم «انگاشته» دیوانهکننده
است و هیچ سفر زمانی در آن وجود ندارد».
وی همچنین تازهترین نقش بتمن را بازی کرده
است؛ کارگردانی پروژه سینمایی جدید بتمن را
مت ریوز برعهده دارد .پتینسون درباره بازی در
نقش «بتمن» گفت« :سا لها قبل داشتم فیلم
سینمایی «بتمن و رابین» را تماشا میکردم؛
آن زمــان جــرج کلونی گفت نگران اســت این
شخصیت بــه زودی بــه پــایــان بــرســد؛ چــرا که
همه زوایای شخصیتی بتمن و ویژگی های آن
برای مخاطب به نمایش گذاشته شده است».
پتینسون در ادامه از سختی پیدا کردن انگیزه
برای ایفای نقش «بتمن» گفت .او مربی را که
کمپانی بــرادران وارنر برای او استخدام کرده
همواره نادیده گرفته است.

سوفیا کاپوال سریال میسازد
سوفیا کاپوال برمبنای رمانی از ادیت وارتون ،برای
اپل سریال میسازد.
به گزارش مهر ،کارگردان سرشناس سینما برای
نخستین بار ساخت مجموعه اپیزودیکی را برای
تلویزیون تجربه میکند .کاپوال کارگردان برنده
اسکار قصد دارد تا با اقتباس از رمــان «عرف
کشور» نوشته ادیت وارتون یک سریال بسازد.
خود وی نویسنده و کارگردان این سریال کوتاه
خواهد بود که داستان «آندین اسپراگ» دختری
از غرب میانه را روایت میکند که تالش دارد تا
خودش را به جامعه نیویورکی برساند .این رمان
نخستین بار سال ۱۹۱۳منتشر شد .کاپوال گفته
است« :آندین اسپراگ یکی از ضدقهرمانهای
محبوب مــن در دنــیــای ادبـــی اســت و بسیار
خوشحالم که میتوانم برای نخستین بار او را
جلوی دوربین بیاورم».
این کــارگــردان قب ً
ال هم با اپل همکاری کرده
و فیلم بلند «رو به زوال» را با بازی بیل موری و
رشیدا جونز ساخته است.
در زمینه تلویزیون سوفیا کاپوال کار زیادی انجام
نداده و قب ً
ال نویسندگی و کارگردانی یک برنامه
ویژه تعطیالت را برای نتفلیکس انجام داده بود
که با عنوان «یک کریسمس خیلی مــور یوار»
روی آنتن رفــت .ساخت چند برنامه تبلیغاتی
برای کریستین دیور و گپ نیز از دیگر کارهای
تلویزیونی وی بوده است.

محمد اکبری  -جدای از این که بعد از گذشت
دو ســال از پخــش «دعــوت» در لحظــه افطــار
بــه عنــوان برنامه گفــت وگومحــور تلویزیون،
همچنان با برنامه باســابقه و البتــه خاتمهیافته
«ماه عسل» قیاس میشود ،اما آن چه که باعث
هویت مســتقل «دعــوت» میشــود ،برخالف
«ماه عســل» که موضوعــات مختلــف جامعه را
در قاب گفت وگــوی تلویزیونی قــرار میداد،
این خانواده ایرانی است که به مهمانی دعوت
میشــود .شــاید بار عمده این برنامه بر دوش
حجتاالســام محمد برمایی مجری ،مشاور و
کارشناس  39ساله تلویزیونی باشد که به گفته
خود نه مجری ،بلکه میزبــان برنامه پرمخاطب
آســتانه افطار تلویزیون اســت .او به خراسان،
درباره فرصتها و چالشهای یک کارشناس و
مبلغ دینی برای انجام رســالت خود در مدیوم
رســانه و برنامههای آینده خــود در این زمینه
میگوید.
▪با گذشت دو سال از اجرای «دعوت» چرا
همچنان عقیده دارید مجری نیستید و باید
میزبان خوانده شوید؟

هرچند میزبان خــوب بــودن در ایــن برنامه
خالی از یک اجرای خوب نیست اما سعی بنده
میزبانی است ،میزبان باید احترام به شأن و
منزلت مهمان و قصه او را رعایت کند و بیش
از آن چه مهمان از خود باور و انتظار دارد ،او
را تکریم کند .بنابراین هدفم در این برنامه
چنین بوده که در هر قسمت از این برنامه ،به
عنوان میزبان مقابل جایگاه خانواده ایرانی از
دریچه رسانه ظاهر شوم .البته این خارج از اجرا
نیست و در تعریف رسانه ناگزیر مجری خوانده
میشوم .اما نگاه مردم به گونهای دیگر است.
این که آنها بنده را به عنوان طلبهای میدانند
که دغدغه خانواده دارد و تبلیغ استانداردهای
خانوادهایرانیرامیکند،کافیاست.البتهگاه
همین مردم هم بنده را برمایی مجری برنامه
یخوانند.
«دعوت» م 
▪میزبان یا مجری برنامه «دعوت» به لحاظ
اجرا نسبت به سال گذشته حرفهایتر به نظر
میرسد .نظر خودتان چیست؟

شاید این به دلیل تجربهمندی و رشدیافتگی
میزبان در مدیریت صحنه اتــفــاق افــتــاده.
بــنــده رفــقــای رســـانـــهای خیلی خــوبــی ،از
مجریان توانمند رسانهای دارم که با آنها در
تماس هستم و از مهارت آنهــا و مخصوصا
تجربهتهیهکننده و سردبیر برنامه استفاده
میکنم .آنها توصیههایی دارند و میخواهند
مدیوم تلویزیون حفظ بشود تا کار رسانهای
فاخریاتفاقبیفتد؛منتهاهمچنانتالشدارم
میزبانی خوب باشم تا مجری توانمند.
▪با توجه به روحانی بودن شما و پرهیز از آن
که شما را مجری بخوانند ،آیا میتوان تصور
داشت که دعوت به یک نوع منبر رسانهای
تبدیل شده؟

«دعوت» مجری ندارد و قرار نیست که بنده اجرا
کنم.مردمدوستدارندکهاینگونهباشم.بنده
دغدغهام خانواده است و سعی میکنم نگاه
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کارشناسانه و دغدغهمندانهای را که به دین
دارم ،بیان کنم .این برنامه را یک منبر نمیبینم
اما میتوان آن را یک منبر رسانهای خواند .در
تلویزیون با گستره وسیع مخاطب و مدیومی
خاص مواجهیم .از این رو ناگزیریم مالحظات
رسانه را بکنیم ،چون این ما هستیم که آمدهایم
دررسانه.بنابراینحضورمانبهنوعیشاگردی
کردن میماند.

اتفاقا گاهی به دوستان
میگویم برای این برنامه ،مث ً
ال
فرزاد حسنی مناسبتر از
من است ،یا این که با احسان
علیخانیاز برنامه نتیجه
بهتری به دست میآید
▪شما شاگردی رسانه را میکنید؟

در این جا مجبوریم اقتضائات و استانداردهای
رسانه را رعایت کنیم ،حتی به عنوان یک
روحانی .البته مراقبت دارم که خدای نکرده
صرف رعایت این استانداردها به لباس و شأن
روحانی هم آسیب نزند .چون به عنوان یک
طلبه در قاب تلویزیون حضور یافتهام ،حواسم
جمع است که این اقتضائات با شأن مبلغ دینی
تناسب پیدا کند.
▪حــال کــه دع ــوت را یــک منبر رســان ـهای
خواندیم ،قدری از مکانیزم آن در این قالب
بگویید.

به اندازه یک دقیقه یا 30ثانیه ،گوشههایی در
برنامه پیدا میکنم که دغدغهام را هم بگویم؛
گوشههاییکهدرواقعپالتونیست.آنهارامردم
میشنوند .بعضی وقتها هم سعی میکنم از
زندگیآدمهاوقتیکهقصهزندگیشانراروایت
میکنند ،مطرح کنم .در این جا دیگر لزومی
نداردکهبندهبگویم،حتیلزومینداردکهبهآن
روایتاشارهکنم،چونروایتمعصومین(ع)در
زندگیاینآدمهادیدهمیشود.

چهره ها و خبر ها
مـــهـــدی هــاشــمــی بـــه جمع
بــازیــگــران فیلم «کــوســه» به
کــارگــردانــی عــلــی عطشانی
اضــافــه شــده و قـــرار اســت در
ایــن فیلم با پژمان جمشیدی
و مهران احمدی همبازی شود .هاشمی فیلم
کمدی «انفرادی» را آماده اکران دارد.
پــژمــان بــازغــی بــا آغــاز دوبــاره
تصویربرداریسریال«بیگانهای
با من است» اثر احمد امینی،
ادامــه بازی در این مجموعه را
از سر گرفته .ساخت سریال تا
مهرماه ادامه دارد و شبنم قلیخانی نقش اصلی
آن را بازی میکند.
الــهــام کـــردا کــتــاب «احتماال
گمشدهام» نوشته ساناز ساالر
را بــه ص ــورت صــوتــی خوانش
کــرده اســت .او قبال هم تجربه
گــویــنــدگــی کـــتـــاب داشــتــه
و خوانش «آهــوی بخت من گــزل» اثــر محمود
دولتآبادی را هم انجام داده است.

▪پــس بــه عــنــوان یــک روحــانــی ،هیچ جا
خودتان را به نفع رسانه تعدیل نکردید؟

مــن شکار محتوا میکنم .مثال وقتی یک
پیرمرد یزدی میآید ،من قالب خانواده ایرانی
را به مردم نشان میدهم .پس لزومی ندارد
برای تعریف خانواده ایرانی در تلویزیون10 ،
شب منبر بروم .این خود بهترین قاب تصویر از
خانواده است .وقتی میخواهیم عشق پایدار
بدون هیجانات کاذب را نشان بدهیم ،کافی
است یک مهمان نشان بدهم تا دختر پسرهای
دهه هفتاد و هشتاد ،عشق استاندارد ایرانی
را ببینند و سختیها و رفتارهای عاقالنه آن را
بفهمند .در واقع مهمان من آن محتوایی را که
در ذهن داریم ،بازگو میکند.
▪یعنی صرف ًا با یک مدیریت ضمنی صحنه،
ارائه پیام منبر رسانهای را کنترل میکنید؟

برای همین فکر میکنم که حواسم جمع است
که محتوا را در روایت به مردم ارائه کنم .بعضی
مواقع هم اصال محتوا را پیشبینی نکردیم ،اما
خودآنآدممیآیدوازیکتابآوریحرفمیزند
کهاالنمردمدرگیرآنهستند.مانمیخواهیم
مستقیم نسخه بدهیم و من برحذرم از ارائه
نسخه مستقیم .مردم ما خیلی با شعورند و در
رسانه،دریافتهایخوبدارندوباهوشمندی،
اهل تجربه هم هستند .امیرالمؤمنین علی(ع)
میفرمایند :التجربه ما فوق العلم .مردم تجربه
میکنند و میگویند در برنامههای شما ،ما
خودمانراپیدامیکنیم.اینخیلیخوباست.

دراینجامجبوریماقتضائاتو
استانداردهایرسانهرارعایت
کنیم،حتیبهعنوانیک
روحانی.البتهمراقبتدارمکه
خداینکردهصرفرعایتاین
استانداردهابهلباسوشأن
روحانیهمآسیبنزند

▪آیا میبینید در خودتان که به این شکل و
شیوه در برنامههای دیگر تلویزیون و الاقل
برنامههای مشابه دعوت حضور یابید؟

من در برنامهریزی شخصیام ،برای اجرای
تلویزیونی تصمیمی ندارم .این «دعوت» را هم
سالی یک بار اجرا میکنم ،چون رسالت خودم
را در موضوع خانواده دارم .پیشنهادهای
بسیاری هم دارم اما نمیپذیرم .اتفاقا گاهی
به دوستان میگویم بــرای این برنامه ،مث ً
ال
فرزاد حسنی مناسبتر از من است ،یا این که
با احسان علیخانی از برنامه نتیجه بهتری به
دست میآید.
▪پس منتظر حضورتان در برنامههای دیگر
نباشیم؟

مــا اصــل رســالــت مــان را نباید بــا جذابیت
رسانهای عوض کنیم .من قطعا در برنامههای
دیـــگـــری بـــه عـــنـــوان ک ــارش ــن ــاس حــضــور
خواهم یافت ،اما اقتضای این برنامه و نوع
برنامهسازی آن به این سمت رفته که این گونه
ظاهر شــوم .بنابراین انتظار نداشته باشید
به عنوان مجری در برنامههای دیگر سیما
ظاهر شوم.
▪در آغاز طلبگی تصور این را داشتید که
برای ترویج سبک زندگی اسالمی خانواده
ایرانی ،این گونه ظاهر شوید؟

فکر نمیکردم طلبه بشوم ،اما از سال  80که
لباس روحانیت را پوشیدم ،میدانستم که
چه کار کنم .االن به این فکر میکنم که برویم
سراغ «خانواده در تراز بینالمللی» .میتوانیم
خانواده ایرانی را با استانداردهایش به دنیا
معرفی کنیم.
▪آیا دوست داریــد در راستای هدفتان با
محوریت خانواده به تولید فیلم یا بازیگری
دست بزنید؟

بازیگری به طور قطع نه ،اما در برنامهسازی
و تولید محتوا همکاری دارم ،بــه طــوری
کــه همین االن هــم بــه بــرنــامـهســازان کمک
میکنم.

پدرام شریفی فیلم «سال دوم
دانشکده من» به کارگردانی
رسول صدرعاملی را در نوبت
توزیع در نمایش خانگی دارد.
این فیلم که در اکران عمومی
 923میلیون تــومــان فــروخــت ،بــه زودی در
سرویسهای ویاودی منتشر خواهد شد.
علی صــادقــی از عید فطر با
ســریــال کــمــدی «مــوچــیــن» به
کارگردانی حسین تبریزی به
شبکه نمایش خانگی میآید.
او در فیلم کمدی «سالم علیکم
حاج آقا» ساخته همین کارگردان نیز بازی کرده
که موفق به اخذ پروانه نمایش نشده است.
سلما بــابــایــی فــرزنــد شهید
ســرلــشــکــر خــلــبــان عــبــاس
بابایی ،تهیهکنندگی برنامه
«پیشفنگ» را برعهده گرفته
است .هدف این برنامه که ویژه
شبکه امید ساخته خواهد شد ،آشنایی نوجوانان
و جوانان با سربازی ،ارتش و سالحهای جنگی
است.

خبر

اظهارات بهروز بقایی
پس از بهبودی از کرونا
بهروز بقایی که اوایــل امسال به ویــروس کرونا
مبتال شده بود ،میگوید حالش خوب است و در
خانه به سر میبرد.
ایــن هنرمند در گپ و گفت کوتاهی با ایسنا
دربــاره حال و احــوال این روزهــای خود گفت:
«خوشبختانه حالم خوب است ولی فعال کاری
نمیکنم و در خانه قرنطینهام ».او که سا لها
پیش شعرهای زیــادی ســروده بود ،ادامــه داد:
«مدتی است که شعر تازهای نگفتهام .فعال از کار
بیکار شدهایم و خانهنشین هستیم ،تا ببینیم بعدا
چه خواهد شد».

