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«پارک ژوراسیک»
 25ساله شد

...

تلویزیون

انتقادنمایندهمجلسوپاسخمعاونسازمانسینماییدربارهاکرانفیلمهایمستهجن
که محتوای مستهجن و نامناســب دارند به شدت رو به
رشد هســتند و درصد قابل توجهی از فرصت اکران در
سینماهای بزرگ کشــور را پر کردهاند .فیلمهایی که با
مبانیاخالقی،اجتماعی،دینیوفرهنگیماسازگاری
ندارند و زمینه یک نوع بیپروایی را در فضای ســینمای
کشــور برای مخاطب فراهم میکنند ».حواشی به واژه
«مســتهجن» در صحبتهای پژمانفر برمیگردد که او
در این جمله گفته و در چند جمله دیگر از این مصاحبه،
باز هم آن را تکرار کرده است.

نادر طالبزاده :افرادی در تلویزیون
ارزشها را به پول میفروشند
نادر طالبزاده حضــور اسپانســرها در تلویزیــون را نوعی
دســتپاچگی این رســانه دانســت و به تحلیل ایــن موضوع
پرداخت.
نادر طالبزاده در گفتوگو با مهر درباره حضور اسپانسرها
در تلویزیون و اسپانســرمحور شــدن برنامه هــا اعالم کرد:
«زمانی کــه به بحــران میخورید نوعی دســتپاچگی پیش
میآید و اکنــون صداوســیما به دلیــل نبود بودجــه ،دچار
نوعی دستپاچگی شده و سراغ اسپانسرها رفته است ».وی
گفت« :با پول همه کار میشــود انجام داد اما شما با برخی
کارها ،معماری اهداف انقالب را به هم میریزید و رسانه با
آوردن برخی از این اسپانسرها ظرفیتی برای این کار دارد».
طالبزاده با اشاره به مسئوالن صداوسیما بیان کرد« :من
میدانم خیلی از کســانی کــه در راس کار در صداوســیما
حضور دارنــد یــا از نیروهای قدیمی هســتند کــه برخی از
آنها چندان حوصلهای ندارند یا فلسفهای ندارند .اکنون
بســیاری از اهداف انقالب مثــل حمایت از مســتضعفان،
عادل بودن و ...خیلی کم رنگ شده اســت ».این مجری و
مستندساز با اشاره به حضور افراد ناآگاه در تلویزیون که به
دلیل نبود بودجه ســراغ اسپانســرها میروند ،اعالم کرد:
«افرادی هستند که ارزشهای اصلی را به پول میفروشند
در حالی که ما معتقد هستیم تلویزیون باید دانشگاه باشد
ولی اکنون این طور نیست».
وی با اشــاره بــه رویکــرد ســلبریتیمحور شــدن تلویزیون
در نتیجــه حضــور اسپانســرها گفــت« :مدیرانــی کــه در
صداوســیما میبینیم همه عالی هســتند اما در درازمدت
میبینیم اهــداف خود ایــن رســانه محقق نمیشــود و به
قول شما سراغ ســلبریتیها میروند .این سلبریتیمحور
بودن خــودش بــرای صداوســیمای مــا یک جوک اســت
چون فرهنــگ ما فرهنــگ هالیوود و آمریکا نیســت ،حتی
ســلبریتیهای هالیوود خیلی سیاسیتر هســتند .با این
حال این سلبریتیمحور بودن در تلویزیون ویروسی است
که مشغول رشد است و خود مدیران هستند که این رویکرد
را تشویق میکنند».

مشاعره به تلویزیون بازمیگردد
اسماعیل آذر مجری تلویزیون از بازگشت برنامه مشاعره به
شبکه آموزش خبر داد.
اســماعیل آذر اســتاد دانشــگاه و مجری تلویزیــون درباره
فعالیتهــای اخیــر خــود و ســری جدیــد برنامه مشــاعره
در گفتوگــو با باشــگاه خبرنــگاران جوان گفــت« :برنامه
مشاعره به زودی روی آنتن شبکه آموزش برمیگردد و کار
ضبط آن از نیمههای آذر کلید میخورد ».وی بیان کرد« :با
پشتیبانی مدیر شــبکه و پیگیریهای ایشــان سری جدید
برنامهمشاعرهبهتهیهکنندگیامیرحسینآذروکارگردانی
مجتبیصاحبالفصولازاواسطماهآیندهپخشمیشود».
کارشناس ادبیات و مجری برنامه مشاعره درباره تغییرات
سری جدید این برنامه گفت« :در سری جدید تقریبا از همه
نقاط کشور شرکتکننده خواهیم داشت ،همچنین جوایز
برندگان مسابقه هم به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده
است».

مهر  -گروهی از هنرمندان و تصویرسازان با برپایی نمایشگاهی هنری ،بیستوپنجمین سالگرد ساخت «پارک ژوراسیک» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ
را گرامی میدارند .این هنرمندان قرار است آثار خود را هفته آینده در نمایشگاه هنری  DesignerConدر کالیفرنیا عرضه کنند .مجموعه شش فیلم «پارک
ژوراسیک» که از سال  1993شروع شده است ،مجموع ًا  5میلیارد دالر در باکسآفیس جهانی فروخته و یکی از پرفروشترین چندگانههای تاریخ سینماست.

▪داروغهزاده :فیلمهای مستهجن را معرفی کنید

دیروز اظهارنظری از حجتاالســام نصــرا ...پژمانفر
منتشرشدکهواکنشهایفراوانیدرمیاناهالیسینما
پیدا کرد .او که به تازگی ســوالی را برای پرسش از وزیر
ارشاد ،تقدیم هیئت رئیســه مجلس کرده است ،درباره
ســوال خود با خبرگزاری خانه ملت مصاحبه کرده و در
این باره گفته« :در چند ســال گذشته فیلمهای کمدی

ایناظهاراتعالوهبرواکنشهادرشبکههایاجتماعی،
واکنشیکمقامرسمیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
را نیــز برانگیخت .ابراهیــم داروغهزاده معــاون نظارت
و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی در توئیتی ،با تشکر از
دغدغه پژمانفر ،از این نماینده مجلس خواست تا چند
فیلم از این آثار «مســتهجن» را نام ببرد« :خواهشمندم
اسامی فیلمهای مســتهجنی را که در یک سال گذشته
درسینماهایکشوراکرانشدهبفرماییدتابهسمعونظر
اعضای محترم شورای پروانه نمایش سینمایی برسد».
داروغــهزاده کــه به نوعــی نفر دوم ســازمان ســینمایی
محسوب میشود ،فعالترین چهره سازمان سینمایی
در شبکههای اجتماعی است که درباره مسائل مختلف
ســینما اظهارنظر میکند .از قضــا این ماجــرا به حوزه

مسئولیتاومربوطمیشودزیراشوراهایپروانهساخت
و پروانــه نمایش زیــر نظر معاونــت نظارت و ارزشــیابی
سازمانسینماییفعالیتمیکنند.
▪اتفاق مشابه درباره صنفVOD

رخدادهای دیــروز ،ماجــرای ســوال یک مــاه قبل این
نماینده را از وزیر ارشاد ،به یاد میآورد .نصرا ...پژمانفر
یک ماه قبــل در ســوالی دیگــر از وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،ادعای عجیبی را مطرح کرده بود که در نهایت
نتیجه آن مشــخص نشــد .وی در بخشی از ســوال خود
که به سامانههای ویدئوی درخواستی ( )VODمربوط
میشد ،گفته بود« :فیلمهای مشکلدار از جریانهای
استعماری و حتی با محتوای همجنسگرایی ،خیانت،
قتل ،غارت و ترویج خودکشی و بسیاری از مسائل دیگر
در کشــور ما پخش شــده که آمریکا هم مجــوز به پخش
آن نمیدهد .بنــده در مجموعهای وارد شــدم که در آن
 ۱۰۰نمونهفیلمبامحتوایهمجنسگراییپخششده
بود ».این اظهارنظر با واکنش فعاالن  VODمواجه شد
و بســیاری از آنها وجود چنین اپلیکیشــن یا سایتی را
تکذیب کردند .چند روز بعد از آن ماجرا ،انجمن صنفی
شــرکتهای نمایــش ویدئــوی آنالیــن ،در واکنــش به
اظهارات پژمانفر بیانیهای منتشر کرد که در بخشی از
آن آمده بود« :خواهشمند است فهرســت  100عنوان
مصادیق بارز موضوع همجنس گرایی در ســامانههای

فاطمه معتمد آریا در تئاتری با عنوان «خنکای ختم خاطره»
بــه کارگردانــی حمیدرضــا آذرنــگ بازی
خواهد کرد .او امسال در «جاندار» بازی
کرده که احتما ًال برای حضور در جشنواره
ملی فیلم فجر آماده میشود.

نوید محمدزاده از یک شنبهشب برای اجرای تئاتر موزیکال
«بینوایــان» در نقش «بــازرس ژاور» به روی
صحنــه رفتــه اســت .او پیــش از این ســال
گذشــته در نمایــش «الیور توئیســت» هم
نقش متفاوتی بازی کرده بود.

مربوطراکهیکیازموضوعاتمطرحشدهتوسطنماینده
محترم مجلس شــورای اسالمی بوده اســت ،به منظور
بررســی اعالم فرماییــد ».ماجرا در حالی به فراموشــی
سپرده شد که نصرا ...پژمانفر به این سوال پاسخ نداد
و هیچ فهرستی منتشر نکرد .باید دید این بار چه اتفاقی
رخ خواهد داد.

درباره دوربین مخفی ناکام برنامه
«فرمول یک»

کپی بد ،بهانه
برچسبزنی به
مردم نشود

روزشنبهدربرنامه«فرمولیک»آیتمیپخششدکهدرآنهومنشاهی(گامنو)خوانندهپاپ،
وارد مترو میشد و در حالی که وانمود میکرد مشغول خواندن مطالب خندهداری در تلفن
همراهش است ،بلندبلند میخندید تا عکسالعمل مردم را ببیند .همان طور که سیدعلی
ضیا مجری «فرمول یک» هم در برنامه اشــاره کرد ،نســخه اصلی این ویدئو خارجی است و
کلیپیکهدر«فرمولیک»پخششدهدرواقعنسخهایرانیآنویدئواست.تفاوتمهمیکه
ایندوکلیپباهمدارندایناستکهدرویدئویاصلی،طولینمیکشدکهمسافرانداخل
مترو،یکییکیشروعبهخندیدنمیکنندواینخندههاحتیبینندگانویدئوراهمبهخنده
میاندازد،امادرنسخهایرانیویدئونتیجهکامالبرعکساست!وقتیگامنومیخندد،تعداد
زیادیازمسافرانداخلمترونهتنهانمیخندندبلکهبهاوچپچپنگاهمیکنند،ازخندههای
او ناراحت میشوند و حتی شک میکنند که او سالمت عقلی دارد! خود گامنو هم که از این
اتفاق غافلگیر شده بود ،پستی در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت« :اگه گریه میکردم،
حاضرمقسمبخورمسهنفرمیومدنباهامگریهمیکردن».بهنظرمیرسدآنچهنسخهایرانی
وخارجیرامتفاوتکرده،تفاوتهاییدرچگونگیتهیهوساختاثراست.خندههایتصنعی
وتیپظاهریهومنگامنو،احتما ًالمهمترینعواملیاستکهباعثشدهتانتیجهکار،مشابه
نمونهاصلینباشد.عالوهبرآنمسائلبیشماردیگرینیزدرخندیدنمردممؤثراست؛حتی
ساعتساختکلیپ.طبیعت ًامردمیکهدرساعت 10شبازمحلکاربهخانهبرمیگردند،
نای خندیدن ندارند .بنابراین نباید ضعف در اجرا ،بهانه زدن برچسبهای عوامانه به مردم
شود؛برچسبهایینظیر«عصبانی»یا«غمگین»بودنمردمایران.
طبیعت ًا گروه برنامهســاز «فرمول یک» قصد داشــتهاند یک ویدئوی حالخوبکن بسازند و
لحظاتیسرشارازخندهبرایمردموبینندگانخلقکنند،امادرنهایتنتیجهآنچیزینشد
کهقراربودبشود.نکتهعجیبآنکهبهزعمایناتفاق،عوامل«فرمولیک»ازخیرپخشاین
آیتم نگذشتند و آن را در دو نوبت (شنبه و یک شنبه) روی آنتن بردند که اتفاق ًا با واکنشهای
منفیفراوانیهممواجهشد.مخاطباندرکامنتهایفراوانیدرصفحاتعلیضیاوهومن
گامنو ،به این ویدئو واکنش منفی نشــان دادند .وقتی ســازندگان کلیــپ در هدف خود که
خنداندنمسافرهایمترواستموفقنشدهاند،دیگرچهدلیلیداردکهویدئویناکامرادر
برنامهپخشکنند؟!

...

چهره ها و خبر ها

مهتاب کرامتی به زودی برای ادامه تصویربرداری سریال
«رقص روی شیشــه» همــراه عوامل این
مجموعه ،به شمال کشور سفر خواهد
کرد .او در فیلم «بهت» نیز بازی کرده
اما زمان دقیق اکرانش معلوم نیست.

احمــد مهرانفر برای بــازی در اســپینآف ســریال کمدی
«شاهگوش» یعنی سریال «سالهای دور از
خانه» ،جلوی دوربین رفته است .او در این
سریال با گریم بامزهای ظاهر شده و نقش
«صولت خنجری» را بازی میکند.

نــگار جواهریان بــه جمع بازیگــران فیلــم «مجبوریــم» به
کارگردانــی رضا درمیشــیان پیوســت .او
اکنــون فیلــم «گرگبــازی» را در حــال
اکــران دارد و یــک هفتــه دیگــر بــرای
اجــرای تئاتــر «نامبــرده» روی صحنه
حضور دارد.

گرهکورکراوات درتلویزیون!
پروفســور سیدحســن امیــن حقــوق دان ،فیلســوف ،ادیب و
شاعر که بیشتر به عنوان استاد راهنمای رئیسجمهور حسن
روحانی شناخته میشود ،قرار بود دیشب در برنامه «شوکران»
در شبکه چهار حضور پیدا کند و به پرسشهای پیام فضلینژاد
پاســخ دهد .نکته جالب آن کــه در تصاویری کــه از این برنامه
منتشــر شــده ،پروفســور امین را با کراوات میبینیم و این در
حالیاســت که او یک مــاه قبل ،به مناســبت روز بزرگداشــت
حافظ ،مهمان ســیدعلی ضیا در برنامه «فرمول یک» بود و در
آن برنامه کراوات به گردن نداشــت .به نظر میرسد مهمانان
«شــوکران» الزامی بــه رعایت قواعد پوشــش در صداوســیما
ندارند .زیرا میدانیم در پانزدهمین قســمت از «شــوکران»،
دومین بار اســت که مهمان برنامــه با کراوات جلــوی دوربین
حاضر میشــود .داوود هرمیداس باوند نیز که اول مرداد ماه
مهمان اولین قسمت از برنامه «شوکران» بود ،چنین پوششی
داشت.
حاال اگر برخورد تلویزیون را درباره کراوات بستن چهرههایی
که در برنامههــای تلویزیونی ظاهر میشــوند به یــاد بیاورید،
متوجه میشوید همین پوشش برای بعضی افراد مانع حضور

آنها در تلویزیون شــده اســت .یکــی از نمونههــای این اتفاق
به دیماه ســال  95و برنامــه «روح پهلوانی» در شــبکه ورزش
برمیگــردد .وقتی عبدا ...موحد اســطوره کشــتی ایــران ،با
کراوات به ایــن برنامه رفته بود ،حساســیت تلویزیون گل کرد
و عوامل از او خواســتند کراواتش را باز کند .مخالفت او باعث
شــد در نهایت این کشتیگیر پیش کســوت قهرمان المپیک،
بدون آن که جلوی دوربین برود ،به خانه بازگردد .در آن زمان
اعتراض او جنجال بزرگی برای تلویزیون ساخت .این تناقض
وقتی بیشتر به چشم میآید که به یاد میآوریم چهار ماه قبل از
این اتفاق یعنی در شهریور ماه  ،95پروفسور سمیعی با کراوات
در برنامه پرمخاطب «دورهمی» ظاهر شده بود.
حال باید پرســید چــه عواملــی باعــث میشــود پروتکلهای
پوشــش صداوســیما برای یک مهمان واحد ،به فاصله زمانی
یک ماه ،متفاوت باشد؟ چه عواملی در حضوریافتن یا نیافتن
یک مهمان با پوشــش کراوات جلــوی دوربیــن تلویزیون مؤثر
است؟ سلیقه برنامهسازان؟ شهرت مهمان؟ البی تهیهکننده؟
چرا سیاستهای سازمان صداوســیما برای پوشش مهمانان
برنامههای تلویزیونی روشن نیست؟

مسعود رایگان در جمع هیئت داوران جشنواره فیلم ماالتیا
در ترکیه حضور خواهد داشــت و آثار این
جشنواره را داوری میکند .او همچنین
قرار است فیلم جدید وحید موسائیان به
نام «آسا» را تهیه کند.

رویا نونهالی از سوم آذرماه برای بازی در نمایش «مثل آب
برای شــکالت» بــه روی صحنــه خواهد
رفت .او به تازگی در سریال تلویزیونی
«عروس تاریکی» که برای شبکه یک
تولید میشــود هم ایفای نقش کرده
است.
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