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برنامه «زابی واکا» با نامه محرمانه از سوی سازمان صدا و سیما ،توقیف شــد .به گزارش برنا ،برنامه زنده «زابی واکا» که به مناسبت جام
جهانی از شبکه اینترنتی «آیو اسپرت» پخش می شد ،از سوی سازمان صدا و سیما توقیف شد .علت توقیف این برنامه تلویزیونی ،نادیده
گرفتن تذکرات صدا و سیما از طرف سازندگان این برنامه اعالم شده است.

برنامه «زابیواکا»
توقیف شد

ضعف های مهم برنامه  2018بررسی شد

برنامهایباکارشناسانضعیف درخدمتحامیان مالی
گروه سینما و تلویزیون

info@khorasannews.com

گفت وگو با افشین هاشمی ،کارگردان فیلم «خاله قورباغه»

کارهای عروسکی
هنوزمخاطب دارند

مائده کاشیان« -شهر موشها»« ،کاله قرمزی و پسرخاله»،
«دزد عروسکها»« ،الو الو من جوجوام» و «خواهران غریب»،
در ذهن بسیاری از متولدان دهه های  60و  70ماندگار
شدهاندواگربخواهیمازآثارخوبسینمایکودکنامببریم،
بعدازگذشتچنددهههنوزاسماینآثاربهخاطرمانمیآید.
متاسفانه مدتهاست کمتر کارهای خوب و ماندگاری برای
کودکونوجوانساختهمیشود.بااینحسابمعلومنیست
چند سال دیگر ،بچه های نسل جدید می خواهند از کدام
فیلمهانامببرندواگرفیلمخوبوماندگاریهمساختهشود،
آیا تعداد آن ها به انگشتان دست میرسد؟ این روزها «خاله
قورباغه»،یکیازشخصیتهایمحبوبونوستالژیککارهای
عروسکی به سینما آمده است و قصهتازهای را برای کودکان
تعریف میکند .به بهانه اکران فیلم «خاله قورباغه» با افشین
هاشمیکارگرداناینفیلم،درباره«خالهقورباغه»وکارهای
آیندهاوگفتوگوییداشتیم.
چه شد که تصمیم گرفتید بروید سراغ داستان
قدیمی «خاله قورباغه»؟

این تصمیم را من نگرفتم ،پیشتر خانم طائرپور و گروه شان
روی این متن کار می کردند و حتی تا مراحلی از پیش تولید
مثل ساخت دکور و ساخت عروسک هم پیش رفته بودند.
قــرار بــود آقــای مسعود کرامتی آن را کارگردانی کنند.
پیشتولید کمی طول کشید و آقای کرامتی در جای دیگری
تعهد داشتند.تجربههمکاری درفیلمقبلی من«گذر موقت»
باعث شد در یک تصمیم مشترک بین ایشان و خانم طائرپور،
من کارگردانی را برعهده بگیرم.

خانم طائرپور چرا داستان «خاله قورباغه» را
انتخاب کرد؟

شخصیت «خاله قورباغه» قبال در دو جا موفق ظاهر شده
بود ،یکی در فیلم «گلنار» و دیگری در خود سریال «خاله
قورباغه» که پساز آن ساخته شد .این دو موفقیت دلیلی بود
تا بار دیگر به سراغ این شخصیت بروند و قصه جدیدی با این
شخصیت نوشته شود.

غزل شاکری خیلی انتخاب خوبی بود ،چه شد
که ایشان را انتخاب کردید؟

غزل شاکری عضو خانواده «خاله قورباغه» است،
یعنی او خودش بازیگر نقش «گلنار» در فیلم
«گلنار» بوده و تماشاگر به عنوان خواننده
هم صدای ایشان را دوست دارد .حاال
وقتی فیلمی ساخته می شود که خود
او یکی از عناصر مشترکش است ،اصال
چرا سراغ فرد دیگری برویم؟
به نظر شما بچه های
ای ــن دوره و زمــانــه مانند
نسل های قبل با کارهای
عروسکی ارتباط برقرار
میکنند؟

اصالمهمنیستفناوری
چقدر پیشرفت کرده،
مثل ایــن می ماند که
بــگــویــیــم مــثــا چــون
االنالزانیاوجوددارد
کــســی قرمه سبزی
نــمــیخــورد! ایــنهــا
هرکدام طعم خودشان
را دارنــد .کودک با تخیل
طرف است و این تخیل را
مــی تــوان با یک تکه کاغذ،
پویانمایی یا با پیشرفتهترین
فــــنــــاوری هــــم س ــاخ ــت،
همچنین میشود با عروسک
تخیل را به کــودک ارائــه داد .مهم آن
قصهایاستکهگفتهمیشود.

پس یعنی کارهای عروسکی
همچنان جایگاه خاص خود را دارند؟

بله ،همان طــور که می بینید هر ساله
جشنواره تئاتر عروسکی برگزار میشود،
همیشه کلی تئاتر عروسکی روی صحنه
است و تعداد زیادی تماشاگر و مخاطب
کودک دارد.

فـــکـــر نـــمـــی کـــنـــیـــد ظ ــاه ــر
عــروســک هــای فیلم «خــالــه قــوربــاغــه»
میتوانست خیلی بهتر باشد؟

عروسک ها پیش از این که من بیایم طراحی
شده بودند و این طراحی هم کار مرضیه
محبوب اســت که تجربه دیرینه ای در

طراحی و ساخت عروسک دارد ،اگر تشخیص ایشان این
بوده ،پساین یعنی بهترین حالت ممکن.
چیست؟

نظر شخصی خودتان درباره ظاهر عروسک ها

من پیشنهاد بهتری برای عروسک ها در ذهنم نیست .مثال
شاید اگر شما تصویر دیگری در کنار تصویر فعلی به من
ارائه میدادید ،میتوانستم مقایسه کنم و به آن فکرکنم اما
اکنون ،من این عروسک ها را می شناسم و از نظر من این ها
خوب هستند .شاید چون از لحظه اول با همین عروسک ها
کار را شروع کردم ،چه بسا شما نظر دیگری داشته باشید،
به هرحال در آخر نظر تماشاگر ارجح است.
▪اکنون مشکل سینمای کودک چیست؟

این سوال را باید متخصصان سینمای کودک پاسخ بدهند.
«خاله قورباغه» اولین تجربه من در سینمای کــودک و
چهارمین فیلم سینمایی من اســت بنابراین من گزینه
مناسبی برای پاسخ به این سوال نیستم.

یعنی «مــاهــی ســیــاه کــوچــولــو  »2018جزو
تجربهتان در سینمای کودک به حساب نمیآید؟

«مــاهــی سیاه کوچولو  »2018یــک نمایش نامه و یک
فیلم نامه پویانمایی است که لزوم ًا هم کودک نیست ،تئاتر
است و ربطی به این فضای سینمایی ندارد.
از کارهای آیندهتان چه خبر؟

امیدوارم بعد از «خاله قورباغه» ،سرمایه ای فراهم شود و
بتوانیم با خانم طائرپور فیلم بعدی مان به نام «خداحافظ
دختر شیرازی» که پروانه ساختش را داریم شروع کنیم ،قرار
است یک فیلم مفرح خانوادگی باشد.
کارگردانی را بیشتر دوست دارید یا بازیگری؟

من هر دو را دوست دارم و ارجحیتی برایم ندارد اما خب به
هر حال بازیگری به نسبت کارگردانی هم مشغله اش کمتر
است هم مسئولیتهایش.

سریال «گاوصندوق» کار خوبی بود و در یاد
مردم مانده است ،دوست دارید باز هم در تلویزیون بازی
کنید؟

اگر پیشنهاد خوبی وجود داشته باشد بله .من همیشه از
هر پیشنهاد خوبی استقبال می کنم ،چه تلویزیون ،چه
سینما ،چه تئاتر ،چه بازیگری و چه کارگردانی.
فیلم های شما معموال بی سروصدا و
بدون حضور ستارهها اکران میشدند ،اما «خاله
قورباغه» اکران خوبی داشت ،این تأثیر خانم
طائرپور بود یا تصمیم شما؟

عادل فردوســی پور ،نوزده ســال اســت کــه یکــی از پرمخاطب تریــن برنامه های
تلویزیون را روی آنتن دارد و مطالعه زیاد او در حوزه فوتبال و برنامه های تخصصی
فوتبالی ،باعث شــده در همــه این ســال ها برنامه «نود» همیشــه جــذاب و متنوع
باشــد .اما همزمان با شــروع جــام جهانــی ،او و گروه ســازنده برنامه «نــود» ،ویژه
برنامه «بیســت هجده» را برای جام جهانی از شــبکه 3روی آنتــن بردند که هرچه
به پایان جام جهانی نزدیک تر می شویم ،موج انتقادات مخاطبان بیشتر به سمت
این برنامه روانه می شود و می توان گفت گروه برنامه «نود» و تلویزیون ،نتوانستند
انتظار مخاطبان را برآورده کنند .به بهانه انتقادات و واکنش های منفی مخاطبان
«بیست هجده» ،نگاهی به ضعف های مهم این برنامه انداخته ایم.

کنند اما حداقل توقع دارد از بعد حرفه ای ،فنی و فوتبالی چهره مطرحی باشــد.
ناگفته نماند ،زمانی کــه به بحث کارشناســی اختصاص دارد ،باز هــم تحت تاثیر
حضور پررنگ اسپانسر و تبلیغات قرار می گیرد و باعث می شود زمان کافی برای
شکل گرفتن بحث کارشناسی باقی نماند.
▪محمدرضا احمدی رو تو خونه ،هفهشتاد صدا میزنن!

ایــن تبلیغات کــه در برخــی دیگــر از برنامه هــای تلویزیونــی هم دیده می شــود و
داد مخاطبان را درآورده ،باعث شــده اســت تا کاربــران شــبکه های اجتماعی با
محمدرضا احمــدی ،مجری برنامــه و تبلیغات بیــش از اندازه در «بیســت هجده»
شوخی کنند .در ادامه گزیده ای از واکنش های بامزه را می خوانید:
 محمدرضا احمدی روزای آخر عمرش به بچههاش میگه برید نفری یه چوب بیارید،▪«بیستهجده»درتسخیرروبیکا،آپوهفهشتاد
بعد میگه حاال با شــماره گیری ســتاره ،فالن ،مربع ،می تونید به یک نصیحت خوب
برنامه تلویزیونی «بیســت هجده» ،ســه حامی مالی عمده دارد که هرروز چندین
گوش کنید ،قبضاتونم باهاش پرداخت کنید.
بار در بخش های مختلــف برنامه ،آن ها را تبلیغ می کند .شــاید اگــر این تبلیغات
 برنامه «بیستهجده» منهای نود دقیقه بازی 80:درصد تبلیغ 15 ،درصد روبیکادر زمان مشخص و در آیتم جداگانه ای در بخشــی از برنامه پخش می شد ،مسئله
و هف هشــتاد5 ،درصد نظرات کارشناســی؛ در این حد که «همــون طور که حدس
برای مخاطب قابل تحمل تر می شــد اما این که محمدرضــا احمدی از هر فرصتی
میزدم فالنی برد».
برای تبلیغ «روبیکا»« ،هف هشــتاد» و «آپ» اســتفاده می کند ،دیگــر مخاطبان را
 من پیشبینی کردم امشب روبیکا  1-3هفهشتاد رو میزنه ،میره فینال.به ســتوه آورده و ظاهرا محوریت آن از فوتبال به تبلیغات تبدیل شده است .معلوم
محمدرضااحمدیمیگفتمنفقطیکدقیقهونیمفرصتدارم،بعدتواینیکنیست تلویزیون از لحاظ مالی در چه شرایطی قرار دارد که حاضر است تا این حد
دقیقهونیمهمهفهشتادروتوضیحداد،همروبیکاوهمآپرو!
زیر بار تبلیغات برود!
 محمدرضا احمدی رو تو خونه هف هشتاد صدا می زنن! این هزارمین باری بود که محمدرضا احمدی ،برای آخرین بار یک بار دیگه گفت▪جایخالییک«کارشناس»
که با هفهشتاد چه کارایی میشه کرد!
وقتــی اسپانســر برنامــه از پیامک هایی که مــردم می فرســتند ،پــول در می آورد
محمدرضااحمدیدرشعریمیگوید:هواراازمنبگیر،روبیکاراهرگز/آبراازمنو پــول برنامــه را می دهد ،حداقــل انتظاری کــه مخاطب می تواند داشــته باشــد
بگیر،آپراهرگز
این اســت که برنامه خــوب و با کیفیتــی را ببیند .وقتــی برای چند شــب متوالی،
 کنداکتور شبکه 3در روزهایشــخصیتی به عنوان کارشناس
مختلف:
در برنامه دعوت می شــود که نه
آگهی،روبیکا،فوتبال،آپ،
▪نظردکترحمیدرضاصدردربارهکارشناسان«بیستهجده»
شــهرت ،نه محبوبیــت و نه حتی
فردوسیپور
کارنامــه فوتبالــی درخشــانی
آپ،روبیکا،محمدرضااحمدی،
طی تمــاس تلفنــی کوتــاه بــا دکتــر حمیدرضــا صــدر ،نظــر ایشــان را درباره
دارد ،چطــور می توانــد تاکتیک
آگهی،فوتبال
کارشناس هایی که به برنامه دعوت می شوند جویا شدیم که ایشان در پاسخ به
تیم هــای مهــم دنیــا را نقــد کند
فردوسیپور،احمدی،فوتبال،
این سوال گفت« :فوتبالیست های زیادی به برنامه آمدند که فوق العاده بودند،
و در جایــگاه کارشــناس برنامــه
روبیکا،آپ،آگهی
آقای حاج رضایی ،امید روانخواه ،جواد نکونــام .مربی های خارجی که آوردند،
قرار گیرد! حــاال مخاطب انتظار
روبیکا،آپ،
خوب و مناســب بودند .نمی دانم آدم هایی را که می گویند باید از کجا آورد ولی
ندارد کســانی در حد «کارلوس
آگهی،آپ،آگهی،روبیکا
بسیاری از بازیکنان تیم ملی و شفر آمدند که خیلی خوب بودند».
پویــول» در برنامــه حضــور پیــدا

...

تلویزیون
صدا و سیما از پخش اعترافات
«شاخ های اینستاگرام» دفاع کرد
محمدحسینرنجبرانمدیرکل
روابط عمومی رســانه ملــی ،در
واکنش به برخی فضاســازی ها
در خصــوص مســتند «بیراهــه»
کــه از شــبکه یــک ســیما درباره
آسیبهایفضایمجازیپخش
شد ،اظهار کرد :این وظیفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم
به ویژه خانوادههاســت کــه اطالعات بیشــتری درخصوص
آســیبهای فضای مجازی داشته باشند و نمیتوانیم وقتی
مســئوالن مربوط در حوزه فضای مجازی به وظایف خود در
سامان دهی فضای مجازی عمل نمیکنند ،ما هم بنشینیم
و دســت روی دســت بگذاریم و برنامههــای آگاهی بخش به
خانوادهها ارائه نکنیم.بارها براین مســئله تاکید شده است
کهنبایدفضایمجازیافسارگسیختهباشدومثلهمهجای
دنیا ،بایــد قواعد و قوانین مشــخصی وجود داشــته باشــد و
منتشرکنندگان محتواهای نامناسب در این فضا بدانند که
چه هزینههایی در انتظارشان است اماگویی ارادهای در این
زمینه بین مســئوالن مربوط وجود ندارد و این جای تاســف
است.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،وی افزود :یکی
ازمهمترینمسئولیتهایمشترکماوناجاحرکتدرمسیر
پیشگیریاستوهمانطورکهگفتمبسیاریازخانوادههابا
ماتماسمیگیرندومطالبهجدیدرزمینهبرنامههایآگاهی
بخش در حوزه فضای مجازی دارند .او به برخی شایعات در
خصوصنبودحکمقضاییبرایاینکاراشارهکردوگفت:بر
اساس صحبتی که با مســئوالن ناجا داشــتم برای این افراد
حکمقضاییصادرشدهوحتیمقامقضاییدرخواستکرده
بودتاموضوعاینافرادحتمارسانهایشود.برخیخانوادهها
با ما تماس میگیرند و به صراحت میگوینــد ما خانوادهای
مذهبی نیســتیم اما به خانواده و حفظ حیا و حرمت خانواده
اعتقاد داریم و همکاران ما را قسم میدهند که برنامههایی
بسازید تا جلوی این عرصه افسارگسیخته فضای مجازی را
بگیرد و به خانوادههــا آگاهی دهد.رنجبران بــا بیان این که
از حمالت غرض ورزانه برخی در داخل و خارج کشــور اصال
متعجب نشــدم ،تصریح کرد :تقریبــا برای مــردم عادی هم
مشخص شده اســت که این موج رســانهای علیه رسانه ملی
عادی نیست و با نقد و انتقاد ســازنده فاصله بسیار دارد وای
کاش برخی دوستان دلسوز هم به اندازه همین مردم عادی
تحلیل داشتند یا این که منافع شخصی و گروهی خود را این
قدرپررنگوحیاتینمیدیدند.ویبرخینقدهادرخصوص
اولویت داشــتن پرداختن به مفاســد اقتصادی بــه جای این
گونهمفاسدفرهنگیراقابلتاملدانستوافزود:بهنظرمهر
موضوعیجایگاهواهمیتخودراداردونبایدبهبهانهپرداخت
ضعیفبهمفاسددرحوزهای،مفاسددرعرصههایدیگرراکه
مثلخورهبهجانبنیانخانوادههاافتادهاست،فراموشکرد.
رسانهملیدراینسالهادرحوزهمبارزهبامفاسداقتصادی
هموارهدرخطمقدمبودهوحتیباعثبازشدنپروندههایی
شدهاستکهشایدبسیاریازافرادفکرشراهمنمیکردند
امابااینهمه،مسئوالنسازمانمعتقدندهنوزجایکاربیشتر
و جدیتری در این زمینه وجود دارد به شرط آن که مسئوالن
بزرگوارقضاییبرایهرکدامازپروندههایمفاسداقتصادی،
یکپیوسترسانهایمشخصداشتهباشند.

خانمطائرپوریکیازتهیهکنندگانقوی
سینمایایرانهستندوشکلتبلیغ
اثرشانفرقمیکندوالبتهکهخود
فیلم هم فیلمی است که جنس
دیگریازتبلیغرامیطلبد.
یعنی تصمیم شما
درباره فیلم های خودتان،
اکران بیسروصداست؟

اصــــــا .ه ــی ــچ فــیــلــمــی
نمی خواهد بی سروصدا
اکــــران شــــود ،احــتــمــاال
دربـــــاره آن فــیــلــم هــا ،ما
زورمـــــان بــه بیشتر از آن
نرسیده است.

فکر می کنید چرا
فیلم «خاله قورباغه» تبلیغ و
حمایت نشد؟

چـــــون بـــر مـــوضـــوع مــســلــط
نیستم و مسئوالن را نمی شناسم
نمی توانم اظهارنظر کنم اما احتما ًال
بعضی ها عزیزتر هستند ،به همین
سادگی! یا در یک نگاه خوش بینانه،
در نظر بعضی مسئوالن بعضی آثار
واجب است که بیشتر تبلیغ شوند.
به نظر من این تبلیغ می تواند برای
همه یکسان باشد.
بـــازخـــوردهـــای «خــالــه
قورباغه» خوب بود؟

نتیجه فروش گیشه با توجه به شرایط
اخیر ،همچنین برخورد با کودکان و
والدینشان در سینما و یادداشت هایی
که در پست های ما می گذارند ،نشانگر
این است که بله ،دارد اتفاق خوبی
میافتد.
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