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باشگاه خبرنگاران جوان -بلیتنمایش«هریپاتروکودکنفرینشده»درسالنبرادوی،بهقیمت 553دالر(تقریب ًامعادلدومیلیونوچهارصدهزار
تومان)بهفروشمیرسد.ایندرحالیاستکهپیشفروشبلیتهای«هریپاتروکودکنفرینشده»در 17روزنخستخودتمامشدهاست.ایننمایش
بهکارگردانیجانتیفانیکارگردانانگلیسی،برداشتیازآخرینرمانجی.کی.رولینگنویسندهنامدارانگلیسیوخالقمجموعهآثار«هریپاتر»است.

بلیت نجومی
برای تئاتر «هری پاتر»

...

سینمای جهان
افتتاح جشنواره «ونیز» با فیلم دیمین شزل
«اولینمرد»فیلمجدیددیمینشزل،بهعنوانفیلمافتتاحیه
جشنواره بینالمللی فیلم ونیز انتخاب شد .به گزارش مهر،
«اولین مرد» که درباره فرود آپولو  11روی ســطح ماه است،
فیلم افتتاحیه هفتــاد و پنجمیــن دوره جشــنواره فیلم ونیز
خواهد بود که هفتم شــهریورماه به نمایــش درمیآید .فیلم
جدید دیمین شزل که با بازی رایان گاسلینگ در نقش «نیل
آرمسترانگ» ساخته شــده اســت ،آبان ماه اکران میشود.
دیدارکنندگان از جشنواره معتبر ونیز ،امسال یک بار دیگر
شاهدبازگشتشزلبهاینجشنوارهخواهندبودوکارگردان
برنده اســکار برای فیلم «الال لند» که فیلــم افتتاحیه همین
جشنواره در ســال 2016بود ،بار دیگر این جشنواره را آغاز
میکند .فیلمنامه «اولین مرد» را جاش ســینگر ،نویســنده
«اسپاتالیت» نوشته و رایان گاسلینگ بازیگر نقش اصلی آن
است« .نیل آرمسترانگ» نخستین فردی بود که 20جوالی
 1969پا روی کره ماه گذاشت .در این فیلم ،کلر فوی نیز در
نقشهمسرآرمسترانگظاهرشدهاست.

...

▪ماجراچی بود؟

حتمــ ًا در روزهــای اخیــر ،نام مؤسســه مالی
و اعتبــاری ثامن الحجــج را شــنیده اید.
مؤسســه ای کــه بــه تخلفــات بســیار زیــاد و
سنگینی متهم شــده و حتی برای مدیرعامل
بازداشت شــده آن ،قرار وثیقــه نجومی چهار
هزارمیلیاردتومانیصادرشدهاست.گزارش
روزنامه شــرق که سروصدای بســیاری را در
فضای رسانهای به راهانداخت ،درباره همین
مؤسسه است .در این گزارش ،نام تعدادی از
چهره های شناخته شــده آمده؛ امــا به دالیل
حقوقی ،همه به اختصــار ،چهره هایی نظیر
«ح.ص» و «ط.م»  .یک بند این گزارش درباره
دو سلبریتی است که مبالغ ســنگینی از این
مؤسســه گرفته اند ولــی پس نداده انــد .این
دو مجــری تلویزیــون بــا اســامی اختصــاری
«ا.ع» و «م.م» ،متهــم بــه
دریافتی های حدود ًا
ســه میلیــاردی
از ایــن مؤسســه،
عناوینــی
بــا
چــون «هدیــه»،
«تســهیالت» و

خبر

درخواست نماینده های کنگره آمریکا از
«پامپئو» برای تحریم صداوسیمای ایران
برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از وزیر خارجه این کشــور
خواســتهاند از امضای معافیتهای تحریمی صداوسیمای
ایران خــودداری کنــد و ایــن ســازمان را هدف تحریــم قرار
دهد .به گزارش تسنیم ،برخی از نمایندههای کنگره آمریکا
و فعاالن یک گــروه البی ضدایرانــی از «مایک پامپئــو» ،وزیر
خارجه این کشــور خواســتهاند موانــع موجود بــرای تحریم
صداوســیمای جمهوری اســامی ایــران را بــردارد .پایگاه
«واشــنگتنفریبیکن» بهنقــل از منابع آگاه نوشــته اســت
«مخالفانایران»وبرخینمایندگانکنگره،ازوزارتخارجه
آمریکا خواستهاند به سیاست چندســالهای که مانع تحریم
صداوســیمای ایران میشــود پایان دهد .رســانهها پیشتر
گزارش دادهاند صداوســیمای جمهوری اســامی ایران از
سال  2013مشمول تحریمهای آمریکا بوده اما هم دونالد
ترامپوهمباراکاوباما،رؤسایجمهورفعلیوسابقآمریکا
باامضایمعافیتهایتحریمیهر 180روزیکبار،اجرایی
شدناینتحریمهارامعلقکردهاند.درزمانفرارسیدنموعد
تمدیداینموضوعدرماهژانویه(دیماه)96روزنامهگاردین
مدعی شــده بودترامپ قصد دارد معافیتهــای تحریمی را
برای صداوســیما امضا نکند و تحریمها علیه این سازمان را
فعال کند .روزنامه واشنگتنفریبیکننوشت دولت ترامپ
ماه ژانویــه این معافیتهــا را در ســکوت خبری امضــا کرد.
وزارت خارجه آمریکا از پاســخ به سؤال واشنگتنفریبیکن
مبنی براین که آیا دولــت ترامپ باز هــم در ضرباالجل ماه
جوالی برای صداوســیمای ایــران معافیــت تحریمی صادر
میکند یا خیر ،پاســخ نداده اســت« .ریچارد گلدبــرگ» ،از
مقامهای ســابق ســنا که هم اکنون از مشــاوران ارشد البی
حامی امارات و رژیم صهیونیستی موســوم به «بنیاد دفاع از
دموکراسیها»است،ازپامپئوخواستهاینمعافیتراتمدید
نکند .واشــنگتنفریبیکن مدعی شــده نمایندگان ارشــد
کنگرهازوزارتخارجهآمریکاخواستهاندموضعشرادرباره
این موضوع مشخص کند اما این وزارتخانه توضیحی درباره
سیاستخودندادهاست.

واکنشهای سلبریتیگونه به شفافیت!
مصطفی قاسمیان  -دو روز پساز انتشار گزارش جنجالی روزنامه شرق درباره پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج ،دو نام مشهور
این گزارش ،واکنشهای فراوانی را برانگیخته است .اگرچه در این گزارش ،صریح ًا نامی از این دو شخص به میان نیامده ،اما مهران مدیری
و احسان علیخانی با توجه به مطالب منتشرشده در فضای مجازی ،به این گزارش واکنش نشان دادهاند؛ واکنشهایی از دو جنس متفاوت.

«هزینه تبلیغــات» شــده اند .از همــان صبح
چهارشنبه پساز انتشار گزارش ،شبکههای
اجتماعی و بســیاری از کانال ها رسم ًا نام آن
دو را احسان علیخانی و مهران مدیری اعالم
کردند.
▪واکنشهای علیخانی و مدیری

به دنبــال ترند شــدن ماجــرا در شــبکه های
اجتماعی ،احسان علیخانی و مهران مدیری
به این ماجرا دو واکنش متفاوت نشان دادند.
علیخانــی در متنــی بلندبــاال ،از خــود دفاع
کرد و همه فعالیت هایش را قانونی دانست.
متن کامــل دفاعیــه علیخانی را احتمــا ًال در
صفحــات اجتماعــی دیده ایــد .توضیحــات
چند بند اول که چیزی را مشخص نمی کند.
او از اواســط متن ،به توضیح درباره همکاری
بــا ایــن مؤسســه پرداختــه اســت .پاراگراف
شماره یک ،به این موضوع اشاره کرده که
مؤسســه ثامن الحجج قانونی بوده و
همکاری برنامه هــای علیخانی با
این مؤسســه ،تحت نظارت های
مشــخصی بوده است .شماره ،2
اختصاص به این دارد که احسان
علیخانی تهیه کننده برنامه هایش
بــوده و «طبــق روال طبیعــی» بــرای
همکاری بــا مؤسســه ثامن الحجــج ،به
آن ها معرفی شــده است .قســمت شماره
 ،3می گوید قــرارداد مؤسســه ثامن الحجج
با صداوســیما و شــبکه 3بوده و بعــد از تأیید

مائده کاشــیان  -نامهای پشــتصحنه ســریال «پدر» ،از جمله بهرنگ توفیقی
کارگــردان و حامد عنقــا نویســنده و همچنین حضــور بازیگرانــی مانند مهدی
سلطانیولعیازنگنه،انتظارهاراازاینسریالباالبردهبوداماحاالکهسهقسمت
ازسریالمیگذرد،غیرواقعیبودناتفاقات،چنانتویذوقمخاطبمیزندکه
او از همراهی با قصه و شــخصیتها جا میماند و انتظارش از سازندگان برآورده
نمیشود .در ادامه نگاهی میاندازیم به ســه دلیل باورپذیر نبودن قصه سریال
«پدر»:

1

توسط کارشناســان ،به همه عوامل پرداخت
شده ،نه فقط شخص احسان علیخانی .او در
قسمت شماره4نیز ،حق شکایت را برای خود
محفوظ نگه داشته است.
ً
واکنــش مهــران مدیــری کامــا متفــاوت با
علیخانیبود.اونهازطریقیکبیانیهمستقیم
بلکهبهطورغیرمستقیموازطریقوکیلخود،
اعالم کرد از دو رســانه به دلیل نشــر اکاذیب
شــکایت خواهد کرد؛ روزنامه شــرق و پایگاه
خبــری فیلم آنالین .ایــن در حالی اســت که
در متن روزنامه شــرق ،هیچ اشــاره ای به نام
مهران مدیری نشــده بــود و پایــگاه اینترنتی
فیلم آنالین نیز یکی از هزاران رسانه مجازی
بود که این گزارش را بازنشر کرد .عجیب آن
که مدیری از رســانه هایی که نــام او را به طور
کامل منتشر کرده اند ،شــکایت نکرده و تنها
به شــکایت از دو رســانه مذکور ،بسنده کرده
اســت .جالــب آن که نویســنده ایــن گزارش
جنجالــی ،در صفحه توئیتــر خود نــام هر دو
مجری را ذکــر کــرده ولــی از او نیز شــکایت
نشده است.

دربــاره علیخانــی گفــت« :موضوع احســان
علیخانــی بــه عنــوان تهیه کننــده چندیــن
عنوان برنامه ساخته شــده ،یک کار مشترک
و اسپانســری بوده و همه موارد در چارچوب
و ضوابــط مشــخص صــورت گرفتــه اســت.
این موسســه حدود  500شعبه داشــته و در
حال فعالیت بوده اســت؛ این کــه بعدا دچار
آسیب شــده و جلوی فعالیت آن گرفته شده؛
داســتان دیگــری اســت .پــس از لغــو مجوز،
جلــوی پخــش تبلیغــات آن در تلویزیــون هم
گرفته شد ،احسان علیخانی صرف ًا با معرفی
مجموعه ســیما ،کاری را انجام داده و این ها
با نظــارت و کنترل شــبکه بــوده اســت ،کما
این که مراجــع ذی صــاح هم از ایــن قضیه
اطالع پیــدا کرده انــد ،پس به نظر می رســد
این شــتاب زدگی در قضــاوت و انتشــار خبر
ناقص ،بیشتر یک کار ژورنالیستی و رسانهای
است ».البته در ماجرای مهران مدیری ،ورود
نیافتن ســازمان صداوســیما طبیعــی هم به
نظر می رســد؛ چراکه درباره او ،اص ً
ال عنوان
«تبلیغات» مطرح نیســت و همه چیــز در حد
«هدیه» و «تسهیالت» است؛ کام ً
ال شخصی.

ماجرا بــا ســکوت محــض مدیــران تلویزیون
همراه بود تا پنج شنبه عصر که باألخره مدیر
گــروه اجتماعی شــبکه 3با دفاع از احســان
علیخانــی ،کار او را قانونی و هماهنگ شــده
دانســت .ناصــر کریمــان در گفت وگــو بــا
فارس ،بدون اشاره به مسئله مهران مدیری،

▪پــول تبلیغات بــه تهیه کننده داده
میشود؟

▪حمایت یک مدیر تلویزیون از علیخانی

نکته مهم در ایــن ماجرا ،نقــش تهیه کننده و
بازرگانی سازمان صداوسیما درباره حامیان
مالی برنامه هــای تلویزیون اســت .اگر به یاد
داشته باشید ،هفته گذشــته رامبد جوان در

رخدادهای سریال «پدر» ،عمیق ًا دور از واقعیت هستند

«پدر» خیالی

غیرواقعیبودنفضایدانشگاه

تصویری که ســریال «پدر» از دانشــگاه نشــان میدهد ،آنقدر
خیالی و غیرواقعی اســت که مخاطب را به شــک میاندازد که
نکند سازندگان سریال تا به حال فضای دانشگاه را ندیدهاند و
باسادهترینقوانینآنآشناییندارند!مسئلهدزدیدنسؤاالت
امتحانتوسط«لیال»،آنقدرسطحیوفانتزیازآبدرآمدهاستکهرسم ًانسبتی
باواقعیتندارد.وقتیدانشجویاندوراستادجمعمیشوند«،لیال»موبایلاستاد
را از روی میز برمیدارد و سؤاالت را در گوشی او پیدا میکند ،به همین سادگی!
حاالدربارهاینکهچطوراستاددرفاصلهایکهلیالگوشیرابرمیداردوسؤاالت
را پیدا میکند ،متوجه نمیشود که موبایلش روی میز نیست یا اص ً
ال چرا موبایل
استادکهسؤاالتامتحاندرآناسترمزندارد؟بهتراستزیادخودتانرادرگیر
منطقماجراوسؤاالتاینچنینینکنیدچونجوابمنطقیوقانعکنندهایپیدا
نخواهیدکرد.
نکته دیگر آن که موضوع شکایت دخترها از «حامد» به خاطر اتفاقات رخداده در
کالس،مستقیم ًابهکمیتهانضباطیمربوطمیشودامادرسریالوقتیموضوع

پاســخ به اتهامــات مالی حســین فرحبخش
بــه «خندوانــه» ،در ویدئویــی گفتــه بــود که
هزینه هــای اسپانســرینگ به طور مســتقیم
به خزانه سازمان صداوســیما می رود و اص ً
ال
به دست برنامه ســازان نمی رســد .بنابراین
اصــ ً
ا نبایــد در فهرســت پرداختی های یک
حامی مالــی ،نــام تهیه کننــدگان تلویزیون
مانند احســان علیخانــی دیده شــود .بماند
که ماجــرای مهــران مدیری اص ً
ال شــخصی
اســت و نه تبلیغاتی .به عالوه مدیری در تمام
ایــن ســال ها اصــ ً
ا تهیه کننــده پروژه های
تلویزیونیاشنبودهوهمیشهتهیهکنندگانی
حرفه ای داشــته اســت .پس حاال این پول ها
چــرا بایــد بــه حســاب مجری هــا (یــا حتــی
تهیه کننده ها) واریز شــود؟ آیــا آن ها تفاوتی
بــا «خندوانــه» دارنــد؟ پــول حامــی مالــی
«خندوانه» به حســاب بازرگانی صداوســیما
میرود ،پول «ماه
عســل» نبایــد
برود؟

مطرحمیشود،مسئولآموزشدانشگاهدرنقشهمهکارهکمیتهانضباطیظاهر
میشودوبهایناتفاقرسیدگیمیکند.بهعالوهفضایدانشگاه،اص ً
الاینگونه
نیست که تعدادی از دانشجویان با هم یک باند تشکیل دهند ،خرابکاری کنند و
التبازی دربیاورند! اصو ًال دانشجوها حتی در مسائل سادهای مانند لغو کردن
یک کالس یا امتحان هم با یکدیگر هماهنگ نیستند ،چه برسد به این که نقشه
بکشندآبروییکیازهمکالسیهایشانرادردانشگاهببرندواوراخرابکنند!
درسریال«پدر»میبینیمآنباندخرابکار،یکامتحانمعمولیمانندمیانترمرا
بیشازحدجدیگرفتهاندونگراناینهستندکهاگرامتحانشانراخرابکنند،
مشروطمیشوند!میدانید کهدانشجوهابهخاطرنمرهنیاوردنفقطیکدرس،
مشروط نمیشوند و بدتر آن که با خراب کردن میانترم ،لزوم ًا از آن درس حذف
نمیشــوند! این اتفاقات بیمنطق ،فقط در دانشگاه ســریال «پدر» با آن قوانین
عجیبشمیافتدوباوراتفاقاترابرایمخاطبسختمیکند.

2

جنجال ابراهیم فیاض درباره «دورهمی» و
تریاک!
دکتر ابراهیم فیاض عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی
دانشــگاه تهــران ،ایــن روزهــا بــه دلیــل دو اظهارنظــر،
جنجال ساز شده اســت .او در گفتوگو با فردانیوز ،درباره
مهران مدیری و برنامه «دورهمی» صحبت کرده و این برنامه
را مروج روابط جنســی نامشــروع و حتی همجنس گرایی
دانســته اســت .او مهــران مدیــری را متهــم کــرده کــه در
گفت وگو با عادل فردوســی پور ،همجنس گرایی را ترویج
کرده است.
این استاد دانشگاه همچنین در گفت وگویی که سه شنبه
ظهر با امیرحســین مدرس در برنامه «مهمان خانه» شبکه
4داشــت ،درباره تریــاک صحبت هایی جنجالی داشــته و
حتی تلویحــ ًا از مصرف ایــن ماده مخدر دفاع کرده اســت!
فیــاض در این گفت وگــو که دربــاره راه های پیشــگیری از
اعتیاد بود ،زمان زیادی را به توضیح فواید تریاک اختصاص
داد که بخشــی از آن در شــبکه های اجتماعی ســوژه شده
اســت .گفت وگوی فیاض در «مهمان خانه» نــکات جالب
دیگری هم داشت؛ مث ً
ال او ادعا کرد اهالی کشور کرواسی،
از اقــوام ایرانی انــد و اگر به آن هــا بگویید ایرانی نیســتند،
ناراحت و کالفه میشوند!

رفتار«حامد»بادانشجویاندختر

درقسمتسومسریال،چندنفرازدخترانهمکالسی«حامد»
که فکر می کنند او ،ســرقت ســؤاالت امتحان توســط «لیال»
را لو داده است ،طبق نقشــه قبلی او را دوره و سعی می کنند
از او در کنار خودشــان عکــس بگیرند تــا آبــروی او را ببرند و
یکی از آن ها با مســخره بازی راه «حامد» را ســد و به او ابــراز عالقه می کند .در
این شــرایط «حامد» برای فرار از گناه ،از پنجره کالس به بیرون می پرد! واقع ًا
چند نفر از پسرهای دانشجو ،ممکن است در چنین شرایطی ،مانند حامد این
عکس العمل احمقانه را از خود نشــان بدهند و راه های ســاده تر و بهتر اســت
بگوییم عاقالنه تری به ذهنشــان خطور نکند؟ در حالی که «حامد» می تواند با
داد و هوار ،بقیه دانشجوها را به کالس بکشاند یا دختر مزاحم را کنار بزند و فرار
کند ،ترجیح میدهد از پنجره خودش را به پایین پرت کند! عجیب آن که وقتی
دختر مزاحم دارد به زور با او عکس می گیرد ،حتی دستش را جلوی صورتش
نمی آورد تا صورتش را بپوشاند! این سکانس ،سوژه شبکه های اجتماعی هم
شده و بسیاری از کاربران با آن شوخی کردهاند.
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تلویزیون

شخصیتمطلق ًاسفید«حامد»

«حامد»آنفرزندخوبپدرومادراستکهمدامقربانصدقهاش
میروند ،همان شــاگرد زرنگ دانشگاه است که باالترین نمره
را در امتحانات میگیرد ،همه درسهای ســخت را بلد است و
اتفاق ًابسیارمعتقدوبهمسائلمذهبیهمپایبنداست!شخصیت
«حامد» آدم خوب قصه است که همهچیزتمام اســت و شبیه او را نه در واقعیت که
فقطدرفیلموسریالوقصههامیبینیم.

ادامه تصویربرداری سریال کیانوش عیاری
تا زمستان 98
فیلم بــرداری ســریال « 87متر» بــه کارگردانــی کیانوش
عیاری ،تا یک سال و نیم دیگر ادامه خواهد داشت.
مهــران رجبــی در گفت وگــو بــا میــزان ،دربــاره آخریــن
فعالیت های خود گفت« :این روزها فعالیتم تنها به سریال
« 87متر» کیانوش عیاری محدود شده است و در اثر دیگری
بازی نمیکنم ».وی در همین باره افزود 10« :ماه است که
در اثر کیانوش عیاری بازی میکنم و در طول این مدت ،هر
روز پیشــنهادهای زیادی برای بازی به من داده شده است
اما به دلیل طوالنی بودن تولید سریال « 87متر» نپذیرفته
و تمام تمرکزم را روی این مجموعه گذاشته ام ».این بازیگر
درباره جزئیات سریال کیانوش عیاری اظهار کرد« :سریال
« 87متــر»  40قســمت دارد و فیلم بــرداری آن یک ســال
و نیم دیگــر ادامه خواهد داشــت .ایــن اثر چون براســاس
تکنیک کیانوش عیاری ســاخته می شود ،در آرامش تولید
خود را ادامه می دهد ».رجبی افــزود« :عالوه بر بنده علی
دهکردی،شهینتسلیمی،فریباکامران،سعیدپیردوست،
حسین سلیمانی ،محمد بحرانی و چند بازیگر جوان نیز در
سریال « 87متر» کیانوش عیاری بازی میکنند».
وی درباره تعامل عوامل ســریال و روند تولید ســریال «87
متر» بیان کرد« :وقتــی در راس کاری کیانوش عیاری قرار
دارد ،قطعا تعامل عوامل با هم بسیار خوب و نسبت به دیگر
آثار بیشتر و بهتر است به خصوص که ســریال « 87متر» را
کیانوش عیاری نوشــته اســت .فکر می کنم اگر در ساخت
سریال دچار نامالیمات تولید نشویم ،شاهد سریالی خوب
خواهیم بود که قطعــا با اســتقبال باالی مخاطــب روبه رو
خواهد شد».
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