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تهیهکننده سریال «حوالی پاییز»:
فعالیتهای آن ماری سالمه را بررسی و انتخابش کردیم

...

سینمای جهان

دنیرو :با پاچینو رقابتی ندارم

رابرت دنیرو بازیگر ۷۵ساله آمریکایی و یکی
از بزرگ ترین ستارههای سینمای جهان در
گفتوگویی دربــاره رقابتش با آل پاچینو،
بازنشستگی ،مهم ترین نقشش و موضوعات
دیگر سخن گفته است.
او این مصاحبه را در حمایت از رویداد انتقال
تجربهای انجام داده که به زودی برگزار
میشود .گزیدهای از حرفهای او را به نقل
از مهر بخوانید.
* شما  ۱۰۲فیلم بازی کرده اید .شاخص
ترین نقش تان کدام است؟
 «گاو خشمگین» را دوست دارم؛ جایی کهمن نقش جیک الماتا بوکسور را بازی کردم.
سر آن فیلم بسیار سختی کشیدم ،اما آن
فیلم یک کار دلی بود .من همچنین به تازگی
فیلم «ایرلندی» را با مارتین اسکورسیزی ،آل
پاچینو و جو پشی تمام کردم .این فیلم پس از
مدت طوالنی ساخته شد و من اوقات خوبی
را سر آن کار داشتم.
* شما و آل پاچینو بازیگران بزرگ سینما
هستید .آیا رقابتی بین شما وجود دارد؟
 نــه ،نــه ،نــه .ما مــدت زمــان خیلی خیلیطوالنی است که همدیگر را میشناسیم.
تردیدی نیست که ما برای نقشهای شبیه به
هم انتخاب شدهایم .آل (پاچینو) چیزهایی
را که امروز از آنها استفاده میکنم به من یاد
داد .میدانید او دوست دارد همیشه در حال
خواندن فیلم نامه باشد و من اکنون این کار را
در تمام روز انجام میدهم.

...

تلویزیون
جعفری جوزانی و نصیریان
داور جشنواره مقاومت شدند
داوران فیلمهای سینمایی مسابقه سینمای
ملی پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم
«مقاومت» معرفی شدند .به گزارش مهر،
اعضای هیئت داوران فیلمهای سینمایی
مسابقه سینمای ملی پانزدهمین جشنواره
بینالمللیفیلم«مقاومت»عبارتندازمسعود
جعفر یجوزانی ،ابوالقاسم طالبی ،علی
نصیریان ،محمد بزرگنیا ،حسین صابری،
محمدرضا شرفالدین و حسن خجسته .این
هیئتقراراستفیلمهایسینماییراهیافته
به بخش مسابقه ملی این رویداد سینمایی
را ارزشیابی و داوری کنند .پانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با شعار
«تجلی گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی»
به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن
سینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری
مراکز و سازمانهای مختلف از  ۵تا  ۹آذرماه
امسال به دبیری محمد خزاعی در تهران
یشود.
برگزار م 

باشگاه خبرنگاران جوان  -سعید پروینی تهیهکننده سریال «حوالی پاییز» درباره انتخاب بازیگر مسیحی سریال گفت:
«طبیعتا هر کس در فرهنگ و دین و مذهبی که هست ،سبک زندگی خاص خود را دارد .ایشان به سبک زندگی و دین و مذهب
خود فعالیت میکرد و این چیزی خارج از عرف نیست و ما زمانی که آنها را بررسی کردیم ،از ایشان استفاده کردیم».

«مدیریتتصویرملی» در«این.ج.ا»بررسیشد

ایزدی:صداوسیما را باید شخم زد
آشنا:صداوسیمابه سمت انحصار رگوالتوری برود
برنامه تلویزیونی «ایـــن.ج.ا» یک شنبهشب با موضوع «چالش
مدیریت تصویر ملی» و با حضور دکتر فواد ایزدی ،عضو هیئت علمی
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و حسامالدین آشنا عضو
هیئت علمی دانشگاه امام صــادق(ع) و مشاور رئیسجمهور ،از
شبکه  4سیما پخش شد.

▪دیپلماسی عمومی صاحب ندارد

فواد ایزدی هم در ابتدا گفت« :شما اگر مشکلی در داخل کشور
داشته باشید ،دیپلماسی عمومی نمیتواند برای شما معجزه
کند .دیپلماسی عمومی میتواند در مدیریت تصویر به شما کمک
کند منتها به شرط این که اعتباری بــرای آن فرد یا نهاد وجود
داشته باشد .رسانههای بینالمللی مشهور در دست دشمنان ما
هستند .رسانههای آمریکایی تحت تاثیر گفتمان دولت آمریکا
هستند و در این باره پژوهشهای زیادی هم در حوزه ارتباطات
سیاسی شده است .نظریهای با عنوان  Indexingداریم که آقای
 Lance Bennettاستاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن ارائه داده و
جنگ عراق را مطالعه کرده است .او نتیجه میگیرد که نخبگان دو
حزب خطوط قرمز رسانهها را مشخص میکنند .رسانههای دیگر
کشورها هم متاثر از همین سیاستها هستند .رسانههای اروپایی
گاهی سعی میکنند مستقلتر باشند اما نهادهای صهیونیستی در
آن جا هم نفوذ دارند .رسانههای عربی هم غیر از قطر که به تازگی
بهتر عمل میکند ،رسانههای معاند جمهوری اسالمی هستند».
او با اشاره به محدودیتهای آمریکا و اروپا برای پرستیوی گفت:
«نتیجه این شده که تصویر ارائهشده از جمهوری اسالمی مثبت
نیست .دیپلماسی عمومی هم در کشور ما صاحب ندارد .اگر شما
با دوستان وزارت خارجه صحبت کنید میگویند ما مسئولیتی
نداریم .چون مسئولش مشخص نیست و بودجهها کم است و کارها
هم بهصورت علمی انجام نمیشود ،وضعیت خوبی را در مدیریت
تصویر نداریم».
▪ورودی رسانه باید مردم باشند

آشنا درباره موضوع جنگ روایتها گفت« :اگر شما احساس کنید

...

چهره روز

هدیه تهرانی جایزه بهترین بازیگر زن را برای
بـــــازی در فــیــلــم «روزهــــــای
نــارنــجــی» ،از جــشــنــواره
فیلمهای ایرانی تورنتو
دریــافــت ک ــرد .او فیلم
«مسخرهباز» را آماده
نمایش دارد.
محمدرضا گلزار به علت مشغله کــاری ،در
سریال «دل» به کارگردانی
مــنــوچــهــر هــــادی حضور
نخواهد داش ــت .او قــرار
استسومآذرماهدرجزیره
کیش،کنسرتبرگزار
کند.

▪تعارض منافع در صداوسیما

آشنا در این برنامه سخن خود را این گونه آغاز کرد« :حرف این
است که انسان وقتی تلویزیون نگاه میکند احساس میکند که در
سوئیس زندگی میکند و هنگامی که در خیابان رفتوآمد میکند،
به محل کــار مــیرود ،با صاحبخانه مواجه میشود ،احساس
میکند واقعیت طور دیگری است .یک ساختار اصلی داریم به نام
«صداوسیما».اگراینساختار،انحصاریوحاکمیتیباشد،احساس
میکند که همه دشمنان علیه تصویر ملی مثبت ایرانیان هستند و
تنها جایی که باید تصویر مثبت ملی بدهد ،صداوسیماست .مردم
مقایسهمیکنندومیبینندباواقعیتفاصلهدارد.مسئوالنیهمکه
به تلویزیون میآیند احساس میکنند به آنها هجوم می آورندو فقط
در صداوسیما میتوانند از خود دفاع کنند ».او به موضوع تعارض
منافع در رسانه ملی اشاره کرد و گفت« :از یک طرف مخاطبان،
نیازهایی دارند که میخواهند ببینند واقعیت چیست .فشارهایی
همرویاینسازماناستکههرکسیازبیرونمیخواهدتصویرش
بهتر نمایش داده شود .هیچ کس نمیخواهد درباره خودش پاسخ
گو باشد .همه مشکالت را گردن هم میاندازند .مردم احساس
میکنند صداوسیما برای کسانی است که در آن حضور دارند و
صدای مردم در آن نیست .این جا فاصله و انفکاک اتفاق میافتد».

...

چهره ها و خبر ها

که من جهتدار و به نفع خودم داستان میگویم ،شما اعتمادتان را
به من از دست میدهید .اگر ما توازن در خبر را در جنبههای مثبت
و منفی یک موضوع رعایت کرده بودیم و مردم احساس میکردند
کسی که خبر میدهد خودش یک طرف موضوع نیست ،اگر مردم
احساس میکردند رسانه بهعنوان نماینده مردم واقعا پرسشگر
است ،در خدمت گوینده یا گوینده در خدمت نیست ».او جمالتی
را با تاکید زیاد بیان کرد« :از زمانی که رسانه تعامل مثبتش با مردم
را از دست میدهد ،اعتبارش کم میشود .از زمانی که ورودی
رسانه جامعه میشود ،خروجیاش را جامعه میخرد .اگر شما
ورودیتان را از رئیس و معاون و آن فرد پولدار و مشهور گرفته باشید،
اگر ورودیتان را با تلفن و دستور گرفته باشید ،نباید انتظار داشته
باشید خروجی شما را مردم بخرند».
او با بیان ایــن که «در شرایط ضعف رسانه ملی دیگر رسانهها
میتوانند کار خودشان را بکنند» گفت« :اگر رسانه ملی کار خودش
را درست انجام دهد ،همه رسانههای دیگر حاشیهای هستند .همه
فضای مجازی و رسانههای فارسیزبان بیگانه به حاشیه میروند.
اگر ما مشق خودمان را درست ننویسیم یک کانال بسیار پست
تلگرامی میتواند فضاسازی کند».
▪اطالع مردم ما از مسائل بینالمللی کم است

ایزدی با تاکید بر سخت بودن مدیریت منابع خبر در دنیای امروز
گفت« :امروز مانند اروپای شرقی کمونیستی نمیتوان منابع خبر
را کنترل کرد .چون منابع متعدد است .موسسه گالوپ در آمریکا
نظرسنجی کرده است و به این نتیجه رسیده که رسانههای جریان
اصلی اعتبارشان حدود  20درصد است .اصال یکی از دالیلی
که ترامپ رئیسجمهور شد همین بود .اگر قرار بود این رسانهها
تاثیرگذاری گستردهای داشته باشند ،با هجمه زیادی که به ترامپ
داشتند ،نباید رئیسجمهور میشد .اما در عمل هر چه  CNNعلیه
ترامپ تبلیغ میکرد محبوبیتش باالتر میرفت .چون منابع خبر
دیگری وجود داشت که روایت سنتی رسانههای جریان اصلی را
تعدیل میکرد».
او با بیان این که مشکل مدیریتی ما فقط مربوط به صداوسیما
نیست ،گفت« :مدیران ما معموال بسیار محافظهکار میشوند .چون
اگر کار خاصی هم نکنند ،سر ماه حقوق شان را دریافت میکنند،

...

اتفاق روز

اما اگر ابتکاری به خرج دهند که با مشکلی روبه رو شود ،خیلی
دردسر برایشان ایجاد میشود .مثال در زمان مذاکرات برجام ما
وقتی به برنامهای در صداوسیما دعوت میشدیم ،پیش از برنامه
توسط مجری و مدیر بخش خبری تفهیم میشدیم که یک وقت
نقدی به دولت نداشته باشید .چون حقوق ما وابسته به دریافتیها
از دولت است».
▪صداوسیما را باید شخم زد

ایزدی با بیان این که مخاطب نباید احساس انحصار کند گفت:
«باید دید راه حل این موضوع چیست .آیا باید خصوصیسازی که
در تجربههای دیگر موفق نبوده است ،در رسانه هم اعمال شود؟
مثال در حوزه مطبوعات این انحصار وجود ندارد .آیا مشکل انحصار
حل شده است؟ نه .گزارش راهبرد امنیت ملی ترامپ که به تازگی
منتشر شد اصطالحی تحت عنوان تسلیحاتی کردن اطالعات
دارد .آنها روسها را متهم میکنند اما خودشان سالهاست که
اطالعاتی را تسلیحاتی کردهاند .ما باید در مدیریت رسانه تغییراتی
ایجاد کنیم و البته ایجاد تکثر درست است اما خصوصیسازی در
مقابل انحصار مشکل را حل نمیکند .صداوسیما باید یک شخم
اساسی بخورد».
آشنا در پایان گفت« :من از طرفداران اصلی صداوسیما هستم.
من اعتقاد نــدارم که صداوسیما را باید شخم بزنیم .سازمان
ارزشمندترین ابــزار فرهنگسازی است .ما پیشنهاد میکنیم
که سازمان صداوسیما از انحصار صداوسیما به سمت انحصار
رگوالتوری رادیو و تلویزیون برود .به جای این که تنها تولید کننده
باشد ،تنها مقرراتگذار باشد .این به معنای تضعیف صداوسیما
نیست .ما باید قانون صداوسیما را بازنگری کنیم .هم مجلس و هم
دولت روی این موضع کار کردهاند .کمیسیون فرهنگی مجلس در
قالب طرحی روی این کار کرده و آماده ارائه به صحن است .دولت
در کمیسیون فرهنگی کار کرده و آماده ارائه در دولت است .یکی
از مشکالت تامین مالی است که االن از آگهیها تامین میشود و
این به کیفیت برنامهسازی لطمه میزند .باید تامین مالی پایدار
طراحی شود».
ایزدی هم در پایان گفت« :باید از تجربه برجام درس بگیریم و مثل
ماجرای برجام در ماجرای رسانه وضعیت را بدتر نکنیم».

...

ویدئوی روز

افخمی آماج حمالت طرفداران صادق هدایت

اخبار غیر دخترانه در برنامه «کامال دخترونه»

توهین داور مسابقه «دستپخت»به شرکتکننده

حــواشــی صحبتهای بــهــروز افخمی
درباره صادق هدایت هنوز ادامه دارد.
چــهــرههــای زیـــادی بــه ایــن صحبتها
واکنش نشان دادهاند که برخی موافق
و برخی مخالف هستند .نکته عجیب این
که برخی از مخالفان ،شروع به تخریب شخصیتی بهروز افخمی
کردهاند و با نادیده گرفتن تأثیرات این سینماگر بر تاریخ سینمای
ایران ،فیلمهای مهم او را هم تخطئه کردهاند! این در حالی است
که برخی منتقدان نیز مانند پرویز جاهد و خسرو نقیبی ،گفتهاند
فارغ از موافقت یا مخالفت درباره حرفهای افخمی ،جایگاه وی
در سینمای ایران قابل انکار نیست.

در بخش اخبار فصل جدید برنامه «کامال
دخترونه» ،مــژده لواسانی خبرهایی
میخواند که ارتباطی به حوزه دختران
و زنان ندارد .در سری اول برنامه ،اخبار
برنامه هم کامال دخترانه بــود ،امــا در
سری جدید ،اخبار حوز ههای گوناگون در این بخش خوانده
میشود .او یک شنبه خبر کپی بودن تیزر تبلیغاتی کنسرت حمید
هیراد را خواند و در واکنش به حضور او در «حاال خورشید» هم
گفت« :پلیبک اتفاق میافتد ،بعد تکذیب میکند و آخر مجبور
میشود به برنامه «حاال خورشید» بیاید و بگوید سرماخورده
بودم!»

رفتار نامناسب داور مسابقه «دستپخت»
با یکی از شرکتکنندگان این مسابقه ،با
واکنشهای منفی کاربران شبکههای
اجتماعی در فضای مجازی همراه شده
اســت .ایــن داور ضمن اطــاق عنوان
«افتضاح» به غذای یکی از شرکتکنندگان ،به او گفت« :اگر
سطل زباله داشتم ،غذای تان را به سطل زباله منتقل میکردم!»
انتقاد تند داوران از شرکتکنند ههای مسابقه «دستپخت»
اتفاق جدیدی در این مسابقه نیست و قب ً
ال هم سابقه داشته که
داوران غذای شرکتکنندهای را «افتضاح» یا «غیرقابل خوردن»
دانستهاند.

پیمان قاسمخانی قصد دارد در ابتدای سال
آیـــنـــده فــیــلــم نــامــه «ســن
پطرزبورگ  »2را بنویسد و
احــــتــــمــــاال عـــــــاوه بــر
نویسندگی این فیلم ،در
آن به عنوان بازیگر نیز
حضور دارد.
مهتابنصیرپورازفردابادوفیلم«آستیگمات»
و «ســرو زیر آب» به سینماها
مــیآی ــد .او مــدتهــاســت
فیلمی روی پرده سینماها
نداشته و بیشتر به
بــــازی در تئاتر
پرداختهاست.
رضا رویگری در سریال شبکه نمایش خانگی
«طــــاق» بــه کــارگــردانــی
ابوالقاسم طالبی بازی
خواهد کرد .او احتماال با
فیلم کمدی «زهرمار» در
جشنواره امسال
فجر حضور دارد.
محمدرضا هدایتی درحال بازی در سریال
کـــمـــدی «آخـــــر خــــط» به
کـــــارگـــــردانـــــی عــلــی
مــــســــعــــودی اســـــت.
تــصــویــربــرداری چهار
قسمت پایانی سریال،
در لــبــنــان انــجــام
خواهد شد.

