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رامسین کبریتی:
اگر اجازه کار داشته باشم ،برمیگردم

...

که در صفحه آقای پرستویی منتشر شد ،شاید اگر یک فرد
عادی آن را منتشــر می کرد ،ما کاری نداشــتیم اما وقتی
 4-3میلیون دنبال کننده وجود دارد ،ممکن اســت این
قضیــه روی تک تک آن ها تأثیــر منفی بگــذارد ،پس بهتر
است ما حواسمان باشد که سلبریتی ها چه می کنند .اگر
احیانا جایی حرفی زده یا شبهه ای ایجاد شد که الزم بود
برطرفش کنیم ،این کار را انجام میدهیم.

تلویزیون

این انتقاد به شــما وارد اســت که توئیتهایی
که نشان میدهید ،از یک ســلیقه سیاسی خاص است،
دفاعتانچیست؟

قطعا هر رسانهای با توجه به نگاه خودش پیش میرود ولی
من تصور میکنم از بسیاری از توئیتهایی که قابل پخش
بودهاستفادهکردم،درخیلیازتوئیتهاممکناستطرف
حتیحرفخوبیرابابیادبینوشتهیافحشیدادهباشد،
منبههیچوجهآنراانتشارنمیدهم.درموضوعاتمختلف
هم اتفاقا تالش میکنــم توئیتهای آدمهــای مختلف ،از
گروههایمختلفرادرراستایموضوعیکهمدنظرماست،
بگذارم.مثالدربارهماجرایعکسگرفتنبااستادمشایخی،
وقتی صفحات مختلف را دیدم چه چپی ،چه راســتی ،چه
اصولگراوچهاصالحطلب،چهحتیکاربرعادیکهممکن
اســت ضد نظام جمهوری اســامی هم باشــد ،همه انتقاد
کردهبودندومنانتقاداترامنتشرکردم.بهصفحهافرادی
که توئیتشان را منتشــر میکنم ،سر میزنم و وقتی کمی
از حال و هوای توئیتهای دیگر آن شــخص اطمینان پیدا
کردم،توئیتمدنظررامنعکسمیکنم.

«دلدادگان» از شنبه روی آنتن شبکه 3
سریال «دلدادگان» به کارگردانی منوچهر هادی ،از شنبه
 13مرداد پخش میشود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،ســریال «پاهای
بیقرار» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیهکنندگی ایرج
محمدی که بــه تازگی به «دلدادگان» تغییر نــام داده ،قرار
است از شنبه  13مرداد روی آنتن شبکه 3برود .این سریال
به نویسندگی بابک کایدان و مهدی محمدنژادیان ،در 60
قســمت تهیه و تولید شــده اســت و محمد اصفهانی تیتراژ
پایانی آن را می خوانــد .مجموعه تلویزیونــی «دلدادگان»
در ســه فصــل ،دو فصل گذشــته و یــک فصل زمــان حال،
ماجراهای دو خانواده را از زمان قبل از انقالب تا عصر حاضر
به تصویر می کشــد« .دلدادگان» مجموعــه ای خانوادگی
و اجتماعی اســت و داســتان رویارویی دو خانواده را نشان
می دهد که قربانیانــش ،فرزندان آن خانواده ها هســتند.
آدم های ایــن قصــه ،زندگی محلــی و همســایگی در کنار
هم دارنــد و بحث مبارزه بــا اعتیاد و فســاد اقتصادی هم از
رگههای داستان این سریال است.
حمیدگودرزی،آرشمجیدی،لینداکیانی،مهدیصبایی،
افســانه ناصــری ،ســمیرا حســن پور و ســیروس همتی در
قسمت های مربوط به زمان گذشته سریال بازی کرده اند
و پانته آ بهرام ،مسعود رایگان ،مهرانه مهین ترابی ،شاهرخ
اســتخری و ملیکا شــریفی نیا بازیگران زمان حال ســریال
هستند.

گفت وگو با زهرا چخماقی گزارشگر 20:30
به بهانه پخش آیتم «داغ های مجازی»

الزم نبود نام سفیر ایران
دردانمارک را بیاوریم
مائده کاشــیان  -به تازگی آیتمی با عنوان «داغ هــای مجازی» به بخش خبری  20:30اضافه شــده که به
ترندهای فضای مجازی میپردازد و با استقبال مخاطبان نیز روبهرو شده است .این روزها آیتم «داغهای
مجازی» به خوبی دیده شده و بریدههایش در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود .به همین بهانه
با زهرا چخماقی ،خبرنگار صداوسیما و گزارشگر «داغ های مجازی» گفتوگو و درباره هدف از تهیه این
آیتم و شکل پرداخت موضوعات ،با او صحبت کردیم که در ادامه میخوانید.

هدف از تهیه آیتــم «داغهای مجــازی» در خبر
 20:30چه بود؟

معرفی نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی
جشن حافظ
نامزدهایبهترینچهرهتلویزیونیهجدهمینجشنحافظ
اعالم شدند.
دبیرخانه جشن حافظ ،فهرست نامزدهای بخش بهترین
چهره تلویزیونی را که قرار است از امسال با رأی مخاطبان
انتخاب شــوند ،اعــام کــرد .نامزدهــای امســال از میان
برنامه هایی انتخاب شــده اند کــه از اول فروردیــن تا پایان
اســفند  96روی آنتن تلویزیون رفته یا در اینترنت انتشــار
یافته اند .در این فهرســت ،تقریب ًا همه نام هــای مهمی که
در سال گذشــته در تلویزیون یا وبســایت های  VODاجرا
داشتهاند ،دیده میشود .فهرست کامل نامزدهای بهترین
چهره تلویزیونی عبارتاند از:
پژمــان بازغــی برای «کــودک شــو» ،کامــران تفتــی برای
«وقتشــه» ،رامبد جوان برای «خندوانه» ،فریدون جیرانی
برای «سی وپنج» ،حســین دهباشــی برای «خشت خام»،
رضا رشیدپور برای «حاال خورشید» ،محمد صالحعال برای
«چشم شب روشن» ،سروش صحت برای «کتاب باز» ،علی
ضیا برای «فرمول یک» ،آرش ظلی پور برای «من و شــما»،
احســان علیخانی برای «ماه عســل» ،عادل فردوســی پور
برای «نود» ،مهران مدیری برای «دورهمی» و محمدحسین
میثاقی برای «فوتبال .»120

برنامه ای درباره انتخاب همسر ،روی آنتن
خواهد رفت
برنامه تلویزیونی «محرمانــه خانوادگی» با موضوع انتخاب
همسر ،از شبکه 3سیما پخش میشود.
به گزارش مهر ،برنامه  13قســمتی «محرمانه خانوادگی»
که یــک برنامه ترکیبی بــا آیتم های متنوع اســت ،روزهای
فرد ســاعت  ،19:30با موضــوع ازدواج پخش می شــود.
فصل اول ایــن برنامه به موضــوع رازهای انتخاب همســر
می پردازد و شــامل موضوعاتی مانند سن مناسب ازدواج،
شــیوه خواســتگاری ،ازدواج فامیلی ،ازدواج دانشجویی،
ازدواج اینترنتی ،ازدواج عاشقانه و ...خواهد بود« .محرمانه
خانوادگــی» مجله ای تصویری اســت که ســعی می کند با
استفاده از فرمهای نو ،لحنی نرم و با چاشنی رازآلود کردن
جزئیات زندگی ،به بررسی نکات ریز و کاربردی در موضوع
ازدواج بپردازد.برنامه «محرمانه خانوادگی» کاری از خانه
مســتند انقالب اســامی اســت که روزهای فرد ،ســاعت
 19:30از شبکه 3سیما پخش میشود.

مثالموضوعاتسیاسی؟

به عنوان رســانه ملی و رســالتی که داریــم ،وظیفه داریم
همــراه با فضای مســمومی کــه گاهی در فضــای مجازی
پیش می آید ،تشویش ،نگرانی و دروغ را از بین ببریم ،آن
هم با تکذیب شایعات و دروغ های فضای مجازی .گاهی
اوقات هــم کاربــران دربــاره موضوعی مثل همبســتگی
در مــورد ترامپ یــا وزیر امــور خارجــه ،همه از هــر گروه و
دســته ای هم صدا می شــوند و حرکت خیلی خوبی را در
فضای مجازی راه می اندازند و یک شعار را ترند می کنند
کــه مــا آن را مطــرح می کنیــم .یا گاهــی موضوعــی مثل
قضیه اشــرافی گری و تجمل گرایی هم واکنــش مردم را
برمی انگیزد و چــون دوری از تجمل و اشــرافی گری جزو
اهداف انقالب اســت ،رســانه ملی هم در این زمینه ورود
می کنــد و اگر نکتــه ای هســت کــه می تواند بیــان کند و
تحلیلی دارد ،ارائه میدهد .قرار است ببینیم در طول روز
چه موضوعی داغ شده و ارزش و اهمیت پرداختن دارد.

...

میخواهیدبیشتررویشایعاتتمرکزکنید؟

هرموضوعیکهداغباشدودرروزاتفاقبیفتد،برایمانمهم
استامامبنایماایناستکهجومسمومیراکهدرفضای
مجازیبهوجودآمده،خنثیکنیموگرنهبهموضوعاتخوب
فضایمجازیهماشارهخواهیمکرد.مهمموضوعیاست
که داغ میشود و چشم رســانه را میگیرد و حس میکنیم
بهتراستبیتفاوتازکنارشنگذریم.
با توجه به تاثیر گذاری ســلبریتی ها در فضای
مجازیچقدربهسلبریتیهاخواهیدپرداخت؟

در یــک هفته ای که ایــن بخــش راه افتاده ،فکــر کنم یک
یا دو بــار درباره ســلبریتی ها حــرف زدیم که ناخــودآگاه
و شانســی بــوده اســت و اولویتی نداریــم اما بــه هرحال،
این هم برایمان مهم اســت کــه مــردم را آگاه کنیم .چون
ســلبریتی ها دنبال کننده های زیادی دارند ،خیلی مهم
است وقتی یک ســلبریتی مطلبی را منتشــر می کند ،آن
مطلب درست باشــد ،چون آدم های زیادی صفحه اش را
می بینند و روی آن ها تاثیر می گذارد .مث ً
ال درباره فیلمی

حاشیه روز

مثالدربارهترامپ،قطعاماتوئیتهایکسانیراکهازترامپ
طرفداریمیکنند،پخشنمیکنیموگرنهصفحاتکاربران
پر است از توئیتهایی که اتفاقا پشت ترامپ هستند و مثال
ارجحیتشانایناستکهبهایرانحملهشودیابهجمهوری
اســامی فحش بدهند .یک هشــتگ با هدف مشــخصی
راهمیافتد و ممکــن اســت در ادامه ،آن هشــتگ از طریق
عدهای به استهزا گرفته شود که ما اصال با آن کاری نداریم.
مبنا ،هشتگی اســت که مطالب خوب و مفیدی دربارهاش
منتشر شده اســت و میتواند محتوایی تولید کند که برای
مخاطب جالب باشد .اگر با همان هشــتگی که راهافتاده،
هشتگرابهمسخرهبگیرند،قطعاآنراانعکاسنمیدهیم.
صداوسیمادانشگاهاست،قراراستافکارعمومیراهدایت
کند .ما حتما در انتخابهایمان دقــت میکنیم اما این که
فکرکنیدشایدسختگیریوجودداشتهباشدکهحتمایک
تعداد آدمهای خاص مطرح شــوند ،به هیچ عنوان این طور
نیست .یک مطلب خوب به پستمان بخورد ،حتما انعکاس
میدهیم.
کیست؟

بــدون این کــه بــه صفحــهاش برویــد و ببینید

نه ،اصوال این کار را میکنم ،چون احتیاط شرط عقل است
و من دوست ندارم بعدا یک نفر بیاید بگوید 20:30توئیت
من را نشــان داد و به آن هم افتخار کرد ولی علیه جمهوری
اسالمی حرف بزند .ممکن است بروم در صفحهای و ببینم
طرف به جمهوری اســامی انتقــادات زیــادی دارد اما آدم
معاندینیست،اینراتفکیکمیکنموحواسمهست.
هدفتــان از پرداختن بــه قضیه عروس ســفیر
دانمارک چه بــود ،نقد تجملگرایــی؟ چون حتی عکس
ســفیر را نشــان ندادیــد ،اســم او و آن دخترخانــم را هم
نیاوردید.

مابهبهانهداغشدناینموضوعدرفضایمجازی،آنرابرای
ورود به مبحث کلی تجملگرایی مصداق قرار دادیم .اصال
نیازینبودکهبیشترصحبتکنیمیااسمیبیاوریم.شایداگر

...

ویدئوی روز

الزمنبودتصاویرتوضیحاتآنآقاپسرودخترخانمراپخش
کنیم ،حتی کمی عکسهایشان را هم محو میکردیم ولی
چون الزم بود دفاعیاتشان پخش شود ،بیمعنی بود چنین
کاریبکنیم.چونجرمیبهآنمعناصورتنگرفتهبودوآنها
بههرحالآدمهایحقیقییاحقوقیهستندکهنبایدبیشتر
ازاین،رویآنهامانوردادهمیشد.

...

سینمای جهان

اماهمهمردماسمشانرامیدانستندوعکسها
را دیده بودند.

اتفاقا چون مردم مطلع بودند ،روی همین حســاب این کار
راکردیم.

وقتیمردمازاینجزئیاتباخبرندوشمااسمی
از آنها نمیآورید و عکس ســفیر را نشان نمیدهید ،این
برایمخاطبانحساسیتایجادنمیکند؟

نه ،به نظرم اصــا این طور نیســت .ما تصورمان این اســت
که بخشــی از مخاطب از امور مطلع اســت و اگر هم نباشــد
نیازی نبود اســم بیاوریم .پسر یکی از ســفیران کشورهای
اروپایی؛ واقعا بقیهاش دیگر نیازی نیست .حرف ما این بود
که مســئوالن جمهوری اســامی! حواستان باشــد ،مردم
حساساندوحواسشانهست.

به ایــن هــدف رســیدید؟ چون خیلــی موضع
نگرفتید؟

چرا باید موضع بگیریم؟ خبر نباید آن چنان موضع بگیرد.
ما قرار بود روایت کنیم ،داستان را از زبان مخاطبان روایت
کردیم و انتهایش هم یکی از فعاالن فضای مجازی صحبت
کردوگفتیمایناتفاقباعثشدهکهماجرایاشرافیگری
ونهاینموضوعخاص،نقدشود.دراینمرحلهکهقراراست
اخبار داغ فضای مجازی را مطرح کنیم ،همین کافی است
کهآنراروایتکنیم.بهنظرمگاهیروایتخبرکهخیلیهم
مهم است و هر رســانهای به شکل خودش روایت میکند تا
مخاطبرابههدفیبرساند،خودشهمانتحلیلمیشود
و مخاطــب را متوجه میکند که چــه خبر اســت .اتفاق ًا من
بازتابهــای خیلی خوبی گرفتهام از کســانی که همیشــه
بابت یک سری ســوژهها به گزارشهای ما خیلی بد و بیراه
میگویند .بســیاری از کســانی که فکر میکننــد ما چون
طرفدار جمهوری اسالمی هستیم ،نقدش هم نمیکنیم،
خوششــان آمد چون فکر میکردند مــا در برابر این قضیه
سکوتمیکنیم.
فکرنمیکنیدمطرحکردنبعضیمسائلمانند
همینماجرایعروسسفیردانمارک،ممکناستبیشتر
بهحواشیدامنبزند؟

ما از مطرح کــردن بعضی مســائل در رســانه ناگزیریم .بله
پیشبینی میکردیم این اتفاق بیفتد اما عیبی ندارد ،بین
مهم و مهمتر انتخاب میکنیم .پرداختن به موضوعی مثل
نقد اشرافیگری با یک مصداق ،خیلی مهمتر از این است
کهتعدادیدنبالکنندهبهآنفرداضافهشود.
بهجزافزایشدنبالکنندهها،مثالناامیدیرادر
جامعهافزایشنمیدهد؟

همهایناتفاقاتجزوآنناگزیرهاییاستکهگفتم.تاکیاز
یکنفرحرفنزنیموسکوتکنیمتاتبلیغنشود،تاکیدرباره
یک فیلم سینمایی بد حرف نزنیم که مردم نروند ببینند؟!
اینها همیشه بوده و نمیتوان کاری کرد .در این قضیه هم
فکر کردیم شــاید اثر مثبتش و لزوم پرداختن به آن ،خیلی
مهمتر از این نکاتی باشد که شــما گفتید .گاهی اوقات هم
میبینیم نیازی نیســت در برهه خاصی راجع به مسئلهای
حرف بزنیم چون تبلیغ میشــود ،پسبیخیــال آن ماجرا
میشویماماگاهیاوقاتهمناگزیرهستیم،میبینیمآورده
اینقضیهنسبتبهچیزیکهممکناستازدستبدهیمیا
ضررکنیمچیست.

نیکول کیدمن برای آمازون ،سریال میسازد
نیکول کیدمن در همکاری با آمازون ســریالی با نام «رانده
شده ها» را میسازد.
به گزارش مهر ،ســریال درامی که به نوعــی یادآور موضوع
ســریال  ،HBOیعنی «دروغ هــای کوچک بزرگ» اســت،
به عنوان نخستین ســریال از قرارداد نیکول کیدمن برای
آمازون ساخته می شــود .آمازون غول انتشــار آنالین فیلم
و سریال ،ســریالی با نام «رانده شــده ها» را بر مبنای کتاب
جانیــس وای.کــی ســفارش داده و نیکــول کیدمــن را به
عنــوان تهیه کننده اجرایــی آن انتخــاب کرده اســت .این
سریال درباره گروهی از زنان است که از هنگ کنگ رانده
میشوند.
ایــن درام تلویزیونــی نخســتین گام از قراردادی اســت که
آمازون با نیکــول کیدمن منعقد کرد تا بر مبنــای آن ،برای
آن ها فیلم و ســریال بســازد .به گفته ســالک ،داستان این
فیلم مبارزه گروهی از زنان را روایت میکند که تالش دارند
خارج از هنگکنگ زندگی جدیدی برای خود بسازند.

اورالندو بلوم تئاترش را متوقف کرد
اورالندو بلــوم طی نمایــش «جوی قاتــل» در تئاتــر لندن،
بــازی اش را به خاطــر یــک تماشــاچی کــه مشــغول کار با
آیپدش بود ،قطع کرد.
به گزارش فارس ،این ستاره ســینما آن قدر به صحنه تئاتر
حســاس اســت که به دلیل کار یک تماشــاچی با آی پد در
حین اجرای نمایش ،ضمن قطع کــردن بازی ،تهدید کرد
چنان چــه این حرکــت تکرار شــود ،کل نمایــش را تعطیل
می کند .واکنش بلوم نشــان از عشــق و احترام شــدید این
هنرمند و قداســتی اســت که برای هنر قائل اســت .مارک
ِشــنتون ،منتقد تئاتــر لنــدن درباره ایــن واکنــش بلوم در
توئیترش نوشت« :بلوم حین اجرا ،بازیاش را قطع کرد و به
آن تماشاچی گفت «همین االن آن آیپد را کنار بگذارید» و
پس از این که آن تماشاچی باز با آی پد کار می کرد ،مجددا
گفت «من بازی را متوقف میکنم و منتظر میمانم تا شما آن
آیپد لعنتی را کنار بگذارید».

...

اتفاق روز

کپی کمدین «خندوانه» از شوخی های توئیتری

اجرای متفاوت مجری برنامه «عصر خانواده»

پیانونوازی روی آنتن شبکه 4؟

یکــی از انتقاداتی کــه کاربران فضــای مجازی
بــه اجــرای رضــا نظــری ،کمدیــن مســابقه
«خنداننده شــو  »2داشــتند ،ایــن بــود کــه در
اســتندآپش از توئیت هــای کاربــران توئیتــر
اســتفاده کرده اســت .بعد از این انتقــادات ،در
مرحله دوم «خنداننده شو  ،»2اشکان خطیبی
با اطمینان گفت این بار  99درصد شوخیهای
نظری ،متعلق به خودش است و مطلق ًا کپی نشده است .بعد از گفته او ،کاربران
فضای مجازی در ویدئویی 2دقیقه ای ،توئیت هایــی را که قبل از اجرای رضا
نظری منتشر شده و وی عینا از آنها استفاده کرده بود ،به اشتراک گذاشتند.
در سری اول «خنداننده شو» نیز میثم درویشانپور که او هم یار اشکان خطیبی
بود ،استندآپ ماز جبرانی کمدین ایرانی-آمریکایی را کپی کرده بود.

عصر روز شــنبه ،شــیرین صمدی مجری برنامه
«عصر خانواده» ،وقتی وارد استودیو شد ،سرش
گیج رفت و نتوانست صحبت کند و در حالی که
گریه می کــرد از عوامل پشــت صحنه خواســت
برایش لیوانی آب بیاورند! امــا بعد از لحظاتی،
ناگهــان به حالــت عادی برگشــت و معلوم شــد
که این اتفاق ،از پیش تعیین شــده و یک نمایش
مرتبط با موضوع برنامه یعنی  NLPیا برنامه ریزی عصبی  -کالمی بوده است.
این ویدئو با عنوان «از حال رفتن مجری در برنامه زنده شبکه  »2در شبکههای
اجتماعی دستبهدست شد و بسیاری از کاربران با تماشای آن تصور کردند او
واقعا کنترلش را از دست داده است! تا جایی که خود این مجری مجبور شد در
اینستاگرام ،ماجرا را شرح بدهد.

میدانید نمایشساز در تلویزیون به این سادگی
نیست و تا به حال چند برنامه معدود ،توانستهاند
ایــن کار را انجــام دهنــد امــا ظاهر ًا و بر اســاس
خبر ارســالی از روابط عمومی برنامه تلویزیونی
«شــوکران» بــرای رســانه ها ،قــرار اســت ایــن
برنامه امروز با پیانونوازى دکتر شاهین فرهت،
موسیقیدان ،آغاز شود .حاال سؤال این است که
آیا برنامهسازان «شوکران» که اتفاق ًا از نفوذ خوبی هم در سطوح باالی تلویزیون
برخوردارند ،قرار است ســاز پیانو را در قاب تلویزیون نمایش دهند؟ از طرفی
برنامه «شوکران» در قسمت اول هم تابوشکنی کرده بود و گفتوگویی مفصل
با داوود هرمیداس باوند داشت؛ کسی که صحبتهایش درباره حکم قصاص،
موجبات توقیف یک روزنامه را فراهم آورده بود.

آغاز ساخت سریال «ارباب حلقه ها»
آمازون ساخت سریال «ارباب حلقهها» را آغاز کرد.
به گــزارش فارس ،این ســریال بر اســاس داســتان «ارباب
حلقه هــا» از فیلم اصلی به نویســندگی جــی.آر .آر تالکین
نوشــته می شــود .جــی دی پایــن و پاتریــک مک کــی کــه
نویسندگی این مجموعه را عهده دار شده اند ،نویسندگی
«پیشــتازان فضا  »4را بــرای کمپانــی پارامونت و «گشــت
جنگلی» را برای کمپانی دیزنی در کارنامه خود دارند.
ســه فیلم اقتباســی «ارباب حلقه ها» از کمپانــی «نیوالین
ســینما» به کارگردانی پیتر جکسون ،توانست در رکوردی
جهانی بــه رقم فــروش شــش میلیــارد دالری برســد .این
سه گانه «ارباب حلقه ها» همچنین توانست در مجموع 17
جایزه اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم را ازآن خود کند.
طرح خلق ســریال «ارباب حلقه هــا» از جملــه برنامه های
توســعه ای جدید آمازون است که توســط خود جف بزوس
رئیس آمازون ارائه شده است.
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