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مهدی یراحیتیتراژ
« 21روز بعد» را میخواند

خندوانه

صبا  -مهدی یراحی ،خواننده مطرح موسیقی کشور در جدیدترین فعالیت هنریاش ،تیتراژ فیلم سینمایی «بیست و یک روز
بعد»راخواهدخواند.قطعهموسیقیوموزیکویدئویایناثربهزودیوباآغازنمایشعمومیفیلم،منتشرخواهدشد«.بیست
و یک روز بعد» اثر تحسین شده جشنواره فجر ،از نیمه مرداد  96به سرگروهی پردیس کوروش روی پرده سینما ها می آید.

برایتمامفصول

«خندوانه»ایها باید از همین امروز به فکر ایدهپردازی و
حتی نگارش متنهایی برای فصل پنجم باشند و از
اواسط فصل پنجم هم کار پیشتولید فصل
ششم را آغاز کنند

 5چالشیکه خندوانه را تهدید میکند

مصطفی قاسمیان
ســاخت  500برنامــه نمایشــی در طول
بیش از سه سال ،نتیجه حیرت انگیزی است
که تالش رامبد جوان و همکارانش در «خندوانه»
رقم زده« .خندوانه» مدت هاست به عنوان پیشنهاد بی رقیب تلویزیون برای ســاعت های پایانی شب مطرح شده؛
برنامه ای که از زمان حضور روی آنتن ،مسیر جدیدی را در برنامه سازی تلویزیون ایجاد کرد و الگوی برنامه های زیادی
شد که تا پیش از «خندوانه» با مفاهیمی همچون استندآپ کمدی بیگانه بودند ولی حاال استندآپ های اختصاصی خود
را دارند .این سخن بار ها گفته شــده که «خندوانه» از آن جا که به صورت توأمان هم فرهنگ ساز و هم شادی آور است،
اگر نباشد ،انگار یک جای کار تلویزیون می لنگد اما این همه ســخن نیست و برنامه سازان «خندوانه» بیش از همه ،باید
مراقب این موجود نوپا باشند تا بتواند در آینده هم قاب آخر شب تلویزیون های ما را تسخیر کند .حاال که تأیید رسمی
تولید و پخش فصل پنجم «خندوانه» از زمستان منتشر شده ،خوب اســت نگاهی داشته باشیم به مهم ترین مخاطراتی
که می تواند فصل پنجم «خندوانه» محبوب ما را تهدید کند؛ مخاطراتی که اگر از ســوی گروه برنامه ســاز ،جدی گرفته
شوند و برایشان برنامه ریزی شود ،سری پنجم هم با موفقیت تولید و پخش خواهد شد.
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حاشیهها

«حاشــیه» همانقدر که میتوانــد بــرای «خندوانه» مفید
باشد و آن را برسر زبانها بیندازد ،همانقدر هم میتواند
تمرکزبرنامهسازانوحتیمهمانانراازبینببردوکیفیت
آن را پایین بیاورد .حاشــیهها اگر ســالم و مفید باشــند ،به
برنامههای تلویزیونی کمک و آنها را در شبکههای اجتماعی ترند میکنند
امااینتنهایکرویسکهاست؛بسیارندبرنامههاومجریهایتلویزیونیکه
اسیرحاشیههاشدهاندونهتنهاازمسیراصلیخودبازماندهاندکهبرنامهشان
همتعطیلشدهاست.ازتعطیلیبرنامهپرمخاطب«کولهپشتی»درسال86
گرفتهتاحاشیههاییکهدرهمیناواخر،دامنگیربرنامه«هفت»بهروزافخمی
شد و آن را از آنتن محروم کرد« .خندوانه» هم در هفتههای اخیر و بهخصوص
بامسابقهپربیننده«خندانندهشو»حاشیهسازشدهوبرایآنکهبهسرنوشت
چنینبرنامههاییدچارنشود،نیازمندمراقبتدقیقاست.اینمراقبت،نه
از سوی مدیران شبکه ،بلکه باید از ســوی رامبد جوان و اتاق فکر «خندوانه»
انجام گیرد ،چراکه آنها بیش از هرکسی دلسوز برنامهشان هستند و برای
بقایآنتالشمیکنند.

...

چهره ها و خبر ها

روزپخش
برنامه ســنگینی مانند «خندوانه» که
در هر فصل ،بیش از  100برنامه روی
آنتــن می بــرد ،نیاز منــد برنامه ریزی
بلندمدت پیش از شروع تصویربرداری
است که بتواند برنامه را تا پایان فصل ،تغذیه کند .شاید
حتی الزم باشــد متن هایی از قبل برای شب های آینده
نوشته شــود تا در مواقع الزم ،مورد اســتفاده قرار بگیرد.
پیش تولید مفصــل از ملزومات حتمی «خندوانه» اســت؛
اتفاقی که از رسیدن این برنامه به «روزپخش» ،جلوگیری و
کیفیت آن را حفظ می کند« .خندوانه» ای ها باید از همین
امروزبهفکرایدهپردازیوحتینگارشمتنهاییبرایفصل
پنجم باشند و از اواسط فصل پنجم هم کار پیش تولید فصل
ششــم را آغاز کنند .این گونه «خندوانــه» می تواند همچنان
متمایز از دیگر شو های شبانه تلویزیون عمل کند و مخاطب را
رأس ساعت  ،11پای تلویزیون بنشاند.
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حضور بیرویه حامیان مالی
حامیــان مالــی همــان طــور کــه از ذاتشــان
برمیآیــد ،بــا حضــور خــود ،محدودیتهایــی را بــه
برنامهسازتحمیلمیکنند«.خندوانه»همازاینقاعده
مســتثنی نیســتو این روزها به دلیل حضور مستمر
حامیان مالی ،شــکلی متفاوت از فصلهای ابتدایی خود دارد .اگرچه
رامبد جــوان و همکارانش در تمام این مدت ،ســعی کردهاند با انتخاب
هوشمندانه حامی مالی ،کاالهای ایرانی را در برنامه تبلیغ کنند ،اما به
هرحال،اگرهزینههایبرنامهازطریقسازمانصداوسیماتأمینشود،
مخاطبان راضیتر خواهند بود .بیتردید تاکنون حجم حضور حامیان
مالی «خندوانه» روی آنتن ،آنقدر نبوده که مخاطبان را از برنامه فراری
دهدولیاگرگروهبرنامهسازحضورآنهارابهطورصحیحمدیریتنکند،
برنامهبامشکلمواجهخواهدشد.هیچکسدوستنداردتبلیغمستقیم
رامبد جوان برای حامی مالی ،از چیزی که امروز اســت بیشــتر شود؛ یا
«خندوانه» به سرنوشــت برنامههایی چون «فوتبال برتر» دچار شــود .با
وجودیکهمخاطبانمسابقاتفوتبالاستقاللوپرسپولیسرویآنتن
شبکهسه،بسیارزیادهستند،اماتهیهکنندهومدیراینشبکه،تبلیغاترا
دربرنامهمدیریتنکردهاندواتفاقیکهنباید،افتادهاست؛سیدمرتضی
حسینیمجرینسبت ًاقدیمیصداوسیماکهروزیمسابقاتتلویزیونی
شبکههایمختلفرااجرامیکرد،امروزتنهابرایتبلیغیکاپراتورتلفن
همراه روی آنتن میآید و کار او آنچنان برای مخاطبان ناراحتکننده
اســت که هر از گاهی از آن به عنوان بدترین لحظات دیــدن فوتبال ،یاد
میکنند .رامبد میتواند با هدایت مناسب «خندوانه» از دچار شدن به
اینسرنوشتپیشگیریکند.
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4

تمرکز برستارهها

«خندوانه» در فصل اول ،بیشــتر مهمانانــی را دعوت
میکــرد کــه بــرای مخاطــب شناختهشــده نبودند و
گفتوگــو را به ســمت فرهنگ شــاد زیســتن هدایت
میکرد.درفصلدومکمیاینرویهتغییرکردوباوجود
حفظموضوع،اینباربیشترسلبریتیهایورزشی،فرهنگیواجتماعی
برایگفتوگوروبهرویرامبدجوانمینشستند.اگرچهگروهبرنامهساز
درفصلسوموچهارمبهتعادلیمیانمهمانانسلبریتیوغیرسلبریتی

سحر دولتشــاهی این روز ها مشــغول تمرین برای پروژه
چندرســانه ای «ســی» اســت .پروژه
موســیقایی «ســی» به سرپرســتی
همایــون شــجریان و ســهراب
پورناظری نوعی شــاهنامه خوانی
متفاوت اســت کــه از  15مرداد
روی صحنه خواهد رفت.
دســت یافتنــد ،اما
اینبارموضوعگفتوگو
دستخوشتغییرشدوکمیهمبهبیراههرفت.مهمترینانتقادیکهدر
اوایل دو فصــل اخیر به گفتوگوهای رامبد میشــود ،همین بیهدف
بودن آنهاست .مسئلهای که به گمان بســیاری ،دورشدن «خندوانه»
از رسالت اصلی خود ،یعنی گسترش فرهنگ شادی و خنده در جامعه
است .رامبد با حضور بیرویه سلبریتیها که بعض ًا صحبتهایی درباره
زندگی خصوصــی و برنامههای پیــش روی خود انجــام میدادند ،این
نگرانی را به وجود آورده بود که شــاید «خندوانه» در گفتوگوها مســیر
خود را گم کرده اســت اما حــاال در دو هفته اخیر و بــا گفتوگوی انجام
گرفتهبادوروانشناسکهتنهابرموضوع«خنده»و«شادبودن»متمرکز
بود ،به نظر میرسد «خندوانه» به مسیر اصلی خود بازگشته است .اگر
گروه برنامهساز مراقب نباشد ،فصل پنجم هم در معرض دچار شدن به
اینآفتاست.
تکرار
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هیچ برنامهای با یک ایده اولیه ،هرقدر هم که جذاب
باشــد ،نمی توانــد  500شــب دوام بیــاورد .قطعــ ًا
مهم ترین نقطه قوت «خندوانه» خالقیت سازندگان
آن است که توانسته اند هر روز ایده جدیدی رو کنند
و برنامه شــان را از دام تکــرار ،نجات دهنــد .آن ها پــس از «خنداننده
برتر» ،بــه «لباهنگ» رو آوردنــد و با شکســت «خانواده باحــال» ،ایده
برتر «ادابازی» را رو کردند .حاال هم «خنداننده شو» روی آنتن است و
توانسته موجی تازه بیافریند اما به هر حال «خندوانه» امروز هم نیازمند
خالقیت است .اگر قرار باشد جایگزین «خنداننده شو» ،تکرار مسابقه
«ادابازی» باشــد ،می توان گفت گــروه ایده پــردازی «خندوانه» دچار
مشکل شده است و شاید خوب عمل نمیکند .نو شدن روزبهروز ،الزمه
حضور قدرتمند «خندوانه» روی آنتن است و اتفاق ًا مهمترین نقطه امید
مخاطبان هم ،همین است .گروه برنامهساز تا االن توانسته از پساین
کار خوب بربیاید و مردم هم به ادامه این روند ،امیدوارند.

...

سینمای جهان
بعد از سقوط از ارتفاع  6متری

عمو پورنگ (داریوش فرضیایی) که به تازگی با سری دوم
برنامــه «محلــه گل و بلبــل» روی آنتن
شــبکه دو بــود ،از زمســتان با ســری
جدید این برنامه به تلویزیون خواهد
آمد .ایــن برنامــه بعــد از پیش تولید و
ساخت دکور برای فصل سوم ،پخش
خواهد شد.

بدلکار «مردگان متحرک» درگذشت

آی ســینما « -جــان برنکــر» بدلــکار ســریال «مــردگان
متحرک» که چند روز پیش بر اثر ســقوط از ارتفاع شــش
متری و برخورد با سطح سیمانی دچار آسیب جدی شده
بود ،درگذشت« .اســکات گیمپل» ســازنده این سریال
با انتشــار بیانیه ای اعــام کرد خانــواده برنکــر تصمیم
گرفته اند با جدا کردن او از دســتگاه تنفــس مصنوعی،
اعضای بدن این بدلکار را اهدا کنند.
برنکر از ســال  2009به شــکل حرفــه ای بدلکاری در
فیلم و ســریال را آغــاز کــرد و در طول این ســال ها ،در
تولیــدات معروفــی همچــون ســری فیلم هــای «بازی
بقا» ،فیلم ابرقهرمانی «لوگان» و سریال « :24میراث»
نقش بدلکار را داشــت .او به تازگی بدلــکاری در فیلم
ابرقهرمانی «پلنگ ســیاه» را به پایان برده بــود .او بعد
از ســقوط از ارتفــاع  6متری ســر صحنــه فیلم برداری
و برخــورد بــا ســطح ســیمانی ،از ناحیــه ســر دچــار

آســیب جدی شــد و برای مداوا ،بالفاصله بــا بالگرد به
بیمارســتانی در نزدیکــی محــل حادثه انتقــال یافت.
پنجشــنبه گذشــته بود که شبکه ای ام ســی اعالم کرد
به دنبال وقوع این حادثه ،تولید فصل هشــتم ســریال
موقت ًا متوقف شده است .ظاهر ًا مسئوالن اداره ایمنی
و بهداشــت حرفه ای «آتالنتا»ی آمریــکا تحقیق درباره
علت این حادثه را آغاز کرده اند.

انتقاد چهره افسانه ای «دیزنی» از نژادپرستی این شرکت

ووپی گلدبرگ :فیلم اکران نشده  1946را نمایش دهید!
مهر « -ووپی گلدبرگ» کمدین سرشناس آمریکایی که
به عنوان چهره افسانه ای «دیزنی» معرفی شده است،
در نمایشگاه  D23که روز جمعه برگزار شد ،حرف های
جالبی دربــاره فیلم گمنــام «دیزنی» بر زبــان آورد .در
این مراســم «ووپی گلدبرگ» درباره فیلــم محبوبش از
ساخته های این شرکت ،با نام «ترانه جنوب» محصول
 1946ســخن گفت کــه به دلیــل طرح مســئله نژادی
دربــاره آفریقایی-آمریکایی هــا در دوران نو ســازی و
اصالحات این کشــور ،دهه هاســت اکران نشده باقی
مانده است.
بازیگر فیلم «روح» گفت« :دارم ســعی می کنم تا راهی
پیدا کنم که بتوانــم این فیلم را دوبــاره احیا کنم ».این
در حالی اســت که «دیزنی» حتی از ارائه این فیلم روی
دیســک یا به صــورت دیجیتالــی هم خــودداری کرده

اســت .گلدبرگ افزود« :تنهــا در این صورت اســت که
می توانیم دربــاره آنچه بود صحبت کنیــم و این که این
مسائل از کجا آمده و چرا به وجود آمده است ».این فیلم
با نقد های زیادی روبه رو شده و منتقدان معتقد بودند
در این فیلم سیاه پوستان به عنوان چهره هایی مهاجم
و برده معرفی شده اند.

حمیــد گــودرزی از اواخــر تیرماه جلــوی دوربین ســریال
«هاتف» مــی رود .بنابراین احتما ًال
بایــد اجــرای او را در برنامــه
«مردم گــرام» بــه کلــی منتفــی
دانست .پیشتر اعالم شده بود که
او مجری اصلی «مردمگرام» است
و نجمه جودکی به طور موقت
این برنامه را اجرا میکند.
کامران تفتی بازیگر پرکار تلویزیــون در جدیدترین حضور
تلویزیونیخود،مجریبرنامه«وقتشه»
شبکه نســیم شــد .او که در سریال
«ســر دلبــران» حضــور داشــته،
احتمــا ًال بــا پایــان بــازی در ایــن
ســریال ،ســه روز در هفته مهمان
شبانگاهی آنتن شبکه نسیم
خواهد بود.

...
اخبار

«دورهمی» با اجرای مدیری تا پایان سال
ادامه دارد
در حالی که روابط عمومی «دورهمی» از پایان این برنامه در
مرداد ماه خبر داده بود ،محمد احسانی مدیر شبکه نسیم
شنبهشب در گفتوگو با سیدعلی ضیا در برنامه تلویزیونی
«فرمول یک» درباره سرنوشــت برنامــه «دورهمی» گفت:
«برنامه «دورهمــی» تا اواخر مرداد پخش می شــود و بعد از
آن ،ســعی می کنیم گلچینــی از برنامه هــا را پخش کنیم.
همچنین موزه دورهمی که شامل هدایای مهمانان برنامه
اســت ،نیز در قالب خیریه به فعالیت خــود ادامه می دهد.
«دورهمــی» تا پایان ســال  96در شــبکه نســیم ادامه پیدا
میکند .قرار است بعد از محرم و صفر ،آقای مدیری ساخت
این برنامه را در شبکه نسیم ادامه بدهد اما هنوز برای سال
 97تصمیمی گرفته نشده است».

صالحی امیری :می خواهیم واژه «توقیف»
را از ذهن ها پاک کنیم
باشگاه خبرنگاران جوان  -سیدرضا صالحی امیری وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،در حاشــیه همایش چشم انداز
تئاتر اســتان ها ،درباره تعییــن تکلیف فیلم هــای توقیفی
گفت« :ما در مجموع در طول ســال ،به حــدود  100فیلم
کوتاه و بلند مجوز می دهیم که این طبیعت کارمان اســت.
بعضی فیلم ها مجــوز اکــران نمی گیرند و به طــور طبیعی
دچار چالش هستند .سیاست سازمان سینمایی این است
که اصالحات مورد نظر فیلم ها را بــه تهیه کنندگان اعالم
می کند .در صورتی کــه این اصالحات اعمال شــود ،فیلم
مجوز اکران میگیرد ».وزیر ارشاد افزود« :ما میخواستیم
یک بار برای همیشــه این کلمه «توقیف» را از ذهن ها پاک
کنیم و دیگر اثری با عنوان «فیلم توقیفی» نداشــته باشیم.
از نظر ما فیلم ها یا مجوز می گیرند یــا نمی گیرند .ما دیگر
چیزی به نام توقیف در ادبیات ســینمایی نداریم .اگر فیلم
منطبق با سیاســت سازمان ســینمایی تولید شــود ،مجوز
می گیرد و اکران می شــود؛ امــا اگر منطبق با سیاســت ها
نباشد اکران نخواهد شد».
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