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مصطفی قاسمیان

▪امتیازهایمتفاوتآیتملبخوانی

مائده کاشیان

فصل جدید مسابقه «زوجی نو» پس از مدتی
وقفه ،از هفته گذشته دوب ــاره به تلویزیون
بازگشته و سهشنبه و چهارشنبه روی آنتن
میرود .در فصل دوم این مسابقه ،تغییرات
مثبتی در دکور و آیتمها ایجاد شده است که
جذابیت آن را باال برده و باعث شده «زوجینو»
در فصل جدید تکراری نباشد .باربد بابایی
در فصل دوم نیز این مسابقه را اجرا میکند.
او با شوخیهای بامزه خود ،سهم مهمی در
جذابیت و سرگرمکنندگی «زوجینو» دارد.
▪تشکر و قدردانی با کلمات عجیب

یکی از تغییرات مثبت و خالقانه «زوجینو»
مربوط به آیتمی است که زو جهــا باید پشت
میزی بایستند و به نوبت از یکدیگر تشکر و
قدردانی کنند .معموال بیشتر زوجها به بهانه
احترام ،مسئولیتپذیری ،توجه ،صداقت و
چنین ویژگیهایی از یکدیگر تشکر میکردند
و جملههایشان به تکرار افتاده بود ،به همین
دلیل در فصل دوم تغییری در این آیتم ایجاد
شده و زوجها باید با استفاده از کلمه و اصطالح
خاصی که باربد بابایی تعیین میکند ،از
یکدیگر تشکر کنند .کلماتی که بــرای این
آیتم انتخاب شده ،کلمات عجیب و غریب و
بیربطی هستند ،بنابراین زو جهــا ناچارند
که با جمالت بامزه و متفاوتی از یکدیگر تشکر
کنند ،این تغییر خالقانه باعث جذابیت آیتم
شده است.

جــذابتــریــن بخش مسابقه «زوجــینــو» آیتم
«لبخوانی» اســت که شرکتکنندگان باید
در حالی که هدفونی روی گــوشهــای شان
گذاشتهاند و چیزی نمیشنوند ،جملهای را
که باربد بابایی میگوید تشخیص بدهند .این
بخش همچنان در فصل دوم جزو مسابقه است،
اما در این آیتم نیز تغییر جزئی و جالبی ایجاد
شده است .برخالف فصل قبلی که جملههایی
با امتیاز مشخص و یکسان آمــاده شده بود ،در
اینفصلشرکتکنندگانبایدازبینپاکتهای
 10امتیازی با جمالت کوتاه 20 ،امتیازی با
جملههایطوالنیو30امتیازیباجمالتبسیار
طوالنی ،یکی را انتخاب کنند .این تحول تازه،
باعثسختترشدنلبخوانی،ایجادتنوعدرآن
ورقابتبیشتربینزوجهایشرکتکنندهشده،
درنتیجهبهنفعبخش«لبخوانی»بودهاست.
▪اضافهشدنبخشجدید«نقاله»

از بخشهای جدید مسابقه «زوجینو» ،بخش
«نقاله» است .در این آیتم ،زوجهــا باید تالش
کنند با همکاری یکدیگر توپها را داخل تور
بیندازند،منتهادرشرایطیکهنقالهایباسرعت
زیر پای آقا در حال حرکت است ،او باید تعادلش
را حفظ کند ،همزمان تــوپ را از همسرش
بگیرد و داخل تور بیندازد .این بخش جدید،
آیتم بامزهای است که تنوع خوبی در مسابقه
ایجاد کرده استُ .سر خوردن و افتادن از روی
نقاله باعث خنده تماشاچیان حاضر در برنامه
و مخاطبان میشود .عالوه بر محتوا و آیتمها،
دکور مسابقه نیز تغییراتی داشته است ،اما این
تغییراتچنداناساسیوچشمگیرنیست.

رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و مجری
«خــنــدوانــه» ،جمعهشب یک آگهی تبلیغاتی
ویدئوییدرصفحهاینستاگرامشمنتشرکردکهبا
واکنشهایزیادیمواجهشد.اودر
این تبلیغ دو دقیقهای ،به مخاطبان
پیشنهاد میکند رژیم بگیرند تا در
عین سالمتی ،هزینههای کمتری
نیزداشتهباشند.اینآگهیتبلیغاتی
آن قدر واکنشهای منفی زیادی
برانگیخت کــه او پــس از گذشت
ساعتی،آنرابرداشت،اماانتقادات
مخاطبان عصبانی ،همچنان ادامه
دارد.

که رامبد عالوه بر حذف تبلیغ از صفحهاش،
کامنتهای کل پستهای صفحه را نیز بسته
و ظاهرا حتی فالوئرهایش نمیتوانند برایش
نظر جــدیــدی بنویسند .آن چــه کــه بیش از
هرچیز خشم کاربران شبکههای اجتماعی
را برانگیخته ،ایــن اســت که رامبد جــوان در
شرایطی این آگهی را ساخته که حداقل در

▪ماجراچهبود؟

رامبد جــوان در ایــن ویــدئــوی یک
دقیقه و  50ثــانــی ـهای ،تنهاست
و روبــهروی آینه ،صحبت میکند؛
گویی با خــودش .قصه ایــن ویدئو
به ایــن ترتیب اســت که او از خرید
مایحتاجعمومیبهخانهبازمیگردد
و میگوید که چقدر هزینهها باال
رفته ،مثال یک آدام ــس به قیمت
 20هـــزار تــومــان خــریــده اســت.
وقتی میفهمد که هنوز بخشی از
فهرست اقالم خریدش باقی مانده،
ناگهان فکری به سرش میزند .از
هزینههای بــاالی خــورد و خوراک
میگوید و این که« :بهتر نیست اگر
مشکلی در حــوزه بــدن و سالمتیمان داریــم،
یک سری از آن را با همین خورد و خوراکمان
رفع و رجوع کنیم؟ اینطوری در این شرایط از
هزینههای اضافی هم جلوگیری میکنیم ».او
سپس از ویژگیهای مثبت یک سایت برای ارائه
آنالینرژیمالغریوسالمتیمیگویدوآگهی،با
لوگویاینسایت،پایانمییابد.
▪واکنشهای منفی فراوان

میزان واکنشها به این ویدئو ،به اندازهای است

ظاهر به نظر می رسد خــودش شرایط مالی
کامال مناسبی دارد ،اما حاال به مردم پیشنهاد
الغری به علت گرانی مواد غذایی را میدهد!
چند واکنش را مرور کنیم .المیرا نوشته« :این
هم یه بهاره رهنماییه برای خــودش ».سعید
نوشته« :تو چرا ناراحتی؟ از هزینههای کانادا
هم گرون تره؟» مصطفی نیز نوشته« :طوری
صحبت میكنه که انگار واقعا گرونی بهش
فشار آورده .یه تبلیغ اینستاش ،انــدازه چند
برابر درآمد كل عمر یه معلم یا كارگره».

▪رامبد نمیدانست؟

تأملی در پیشزمینه ذهــنــی مخاطبان از
وضعیت گرانی و توصیههای این چنینی به
مردم ،نشان میدهد که واکنشهای شدید ًا
منفی مخاطبان به این تبلیغ تجاری ،اتفاق دور
از ذهنی نیست .آن هم برای رامبد جوان که
شخص باهوشی است و کارنامهاش خصوص ًا
در «خــنــدوانــه» ،نــشــان داده که
واکنشهای عمومی را درمییابد.
حال باید پرسید ،آیا او از تبعات
بـــازی در ای ــن آگــهــی تبلیغاتی
بیاطالع بوده است؟ یا این کار را
با علم به واکنشهای منفی انجام
داده و به نوعی خودش و برندی که
تبلیغ کرده ،میخواستند از خشم
مخاطبان درآمدزایی کنند؟ به نظر
میرسد اگرچه صفحه شخصی
یک هنرمند ،متعلق به خود اوست،
امــا در برخی مــوارد اینچنینی،
مــاجــرا از یــک ویــدئــوی شخصی
فراتر مـیرود .آگهی تبلیغاتی که
رامبد گذاشت ،به علت این که او
در رسانه ملی فعالیت میکند و
به عنوان یک «شخصیت منتقد»
شناخته نمیشود ،برای سازمان
صــداوســیــمــا هــزیــنــهزاســت .به
عبارت دیگر ،او در افکار عمومی
نه به عنوان سلبریتی و کارگردان
سینما ،بلکه به عنوان مجری و
طــراح پربینند هترین برنامه روی
آنتن تلویزیون مطرح است و جالب
این که آن را در جایی ضبط کرده
که با توجه به دکور ،به نظر میرسد
استودیوی «خندوانه» است! روز گذشته برای
دریافت واکنشی راجع به انتقادات ،با رامبد
جوان تماس گرفتیم ،اما او مایل به اظهارنظر
در این باره نبود .روزنامه خراسان همچنان
آماده دریافت و انتشار پاسخ این مجری و بازیگر
سینما و تلویزیون است.

جــواد هاشمی در واکــنــش به
اعتراضات راجع به صحنههای
رقــص و آواز در تیزر تبلیغاتی
فیلم «شهر گربهها» ،به فارس
گفته است که به احترام آ نها
فیلم را اصالح میکند .او همچنین در گفتوگو با
ایسناتوضیحدادهکهاینحساسیتهاتنهانسبت
به شخص او و آثارش ایجاد شده است.
نرگس آبــیــار بــا فیلم «شبی که
م ــاه کــامــل ش ــد» در جــشــنــواره
فیلم «سماع» استکهلم حضور
خواهد داشت .این جشنواره به
موضوعاتی مانند آزادی بیان و
ارزشهایمثبتزندگیتمرکزدارد.
محمدحسین مهدویان مجوز
ساخت فیلم جدیدش به نام «مرد
بازنده» را دریافت کــرد .آخرین
ساخته سینمایی او «شیشلیک»
بــا ب ــازی رضــا عــطــاران و پژمان
جمشیدیبودکههنوزبهنمایشدرنیامدهاست.
هوتن شکیبا در برنامه رادیویی
«پرانتز باز» درباره ایفای نقش
«عبدالحمید ریگی» گفته است
بازیگر نباید نقشی را که بازی
مـیکــنــد قــضــاوت کــنــد ،باید
شخصیت خود را بشناسد و درک کند تا بازیاش
واقعی شود.
لیال حاتمی این روزهــا مشغول
ب ــازی در «پیر پسر» اثــر اکتای
براهنی اســت .او در این فیلم با
حامد بهداد ،حسن پورشیرازی
و محمدرضا داوودنــژاد همبازی
است.حاتمی«قاتلووحشی»راآمادهاکراندارد.
مجید توکلی از تعویق اکــران
فیلم «عروسی مــردم» خبر داد.
ایــن کــارگــردان نوشته اســت که
فیلم با هزینه بخش خصوصی
ساخته شده و اول دیماه پیش از
جشنوارهفجر،زمانمناسبیبراینمایشآننیست.

