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مجله صبحگاهی «حاال خورشید» از روز شنبه  8دی ماه ،با برخی تغییرات در دکور
و آیتمهای برنامه ،پخش خواهد شد« .حاال خورشید» از پنج شنبه هفته پیش،
پخش نشده بود.

«حاال خورشید»
از شنبه برمیگردد

...

...

چهره ها و خبر ها

تلویزیون

اکبر عبدی قــرار اســت در سریال «شش
قهرمان و نصفی» به کارگردانی حسین
قناعت بازی کند .قصه این
مجموعه درباره حمایت از
کاالی ایرانی است و ویژه
نـــوروز  ،98تولید
خواهد شد.

کارگردان «بانوی عمارت»
عذرخواهی کرد
کــارگــردان «بــانــوی عــمــارت» ضمن ارائــه
توضیحاتی درباره ضربالمثلی که در این
سریال به کار برده شد ،از مردم خلج زبان
عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرآنالین ،عزیزا ...حمیدنژاد
کارگردان سریال «بانوی عمارت» درباره
اعتراض اخیر مردم خلج زبان به استفاده
از ضربالمثلی در این سریال ،یادداشتی
نوشت .در بخشی از این یادداشت که خطاب
به هموطنان خلجزبان نوشته شده ،آمده
اســت« :حقیر یکی از فیلم سازانی هستم
که همیشه قومیتها و اقلیتهای مذهبی
برایم قابل احترام بوده و هست .شاهد این
مدعا فیلمهایی است که ساختهام از جمله
فیلم سینمایی «اشک سرما»« ،شکوفههای
سنگی» و «مرثیه حلبچه» را کــه دربــاره
کردهای هموطن و غیرهموطن ساختهام و
از آن مهمتر سریال مستند «آتای بزرگ» را در
سیزده قسمت برای معرفی یکی از فرزانگان
بــزرگ اقــوام بیستوچهارگانه تر کهای
آسیای میانه ساختهام و طایفه خلج یکی از
این اقوام بزرگ بوده است و آتای بزرگ همان
قورقود آتا یا دده قورقود است که افسانههای
او در بین این اقوام بسیار معروف است و این
مجموعه چندین سال پیش از شبکه چهار
سیما پخش شده است».
حمیدنژاد در بخش دیگری از این یادداشت،
با عذرخواهی از هموطنان خلجزبان نوشته
است« :بنابراین ضربالمثلی که متأسفانه
در سکانسی از سریال باقی مانده ،از جانب
نویسنده و بقیه عوامل صرف ًا سهوی بوده
چــون د ههــا نفر طــی مــراحــل ساخت این
قسمت آن را از نظر گــذرانــد هانــد و کسی
متوجه سو ءبرداشتهای احتمالی از آن
نشده است .شاید به این دلیل که در زبان
محاوره و در زمان قاجار به کار رفته است.
بعضی هم همان گونه که در لغتنامه دهخدا
آمده است آن را به مفهوم زبان اشــاره فهم
کــرد هانــد ،حتی مسئوالن حساس پخش
متوجه آن نشدهاند».

پخش سری جدید برنامه
«کافه بازی» از شبکه  2سیما
اولین قسمت از فصل جدید برنامه «کافه
بــازی» از پنج شنبه ایــن هفته با آیتمهای
جدید روانه آنتن شبکه دو میشود.
ماجد بازرگان تهیهکننده برنامه «کافه بازی»
در گفتوگو با فارس گفت« :بخش اصلی این
برنامه،مسابقه،جشنوارهومعرفیبازیهای
رایانه ای است ».وی افزود« :عالقهمندان به
حوزه بازی میتوانند در جشنواره زمستانی
کافه بــازی شرکت کنند .معرفی برترین
بازیهای ایرانی به همراه نقد و بررسی آنها
نیز از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
در واقع این بخش از برنامه با هدف حمایت
از بــازی سازهای ایرانی و فعاالن صنعت
بازیهای رایانهای تهیه شده است».
برنامه «کافه بــازی» کــاری اســت از گروه
کودک و نوجوان شبکه دو به تهیهکنندگی
و کارگردانی ماجد بازرگان و اجرای الهه
پرسون و مهدی قاسمی که از روز پنج شنبه
ششم دی ماه روانه آنتن میشود .این برنامه
تخصصی حوزه بازیهای ویدئویی روزهای
پنج شنبه و جمعه حوالی ساعت  ۱۵:۳۰از
شبکه  2سیما پخش خواهد شد.

این روزها حق انتخاب مخاطبان سینما میان دو گونه فیلم ،محدود شده است

جشنوارهای یا گیشهای؟!

مجید فکری  -در ایــن واقعیت که مخاطبان
سینما نسبت به ادوار گذشته افزایش یافتهاند
و قشر به اصطالح «سینمارو» بیشتر شده است،
تردیدی نیست .اما آیا به همین نسبت شاهد
تنوع آثار تولیدشده داخلی برای همه مخاطبان
هستیم؟آیاخودشمااگرفازتاندریکشبخاص
دیدن یک فیلم معناگرای وزین باشد ،میتوانید
به دیدن فیلم مورد عالقهتان بروید؟ یا حتی اگر
در پی رهایی خستگیهای ذهنیتان باشید،
یک فیلم کمدی (به معنای واقعی کمدی و نه
هجویات و فیلمهای سخیف) آیا به چنین فیلمی
دسترسی دارید؟
▪سینمای خاکستری

برای پی بردن به دالیل این موضوع ،الزم است به
ساختار و محتوای فکری مسلط بر سینمای ایران
بیشتر دقت کرد .بدون تردید سینمای ایران این
ظرفیت را دارا بود تا به عنوان یک قطب سینمایی
در جهان ،فرهنگ و سبک زندگی مردم انقالبی
ایران را بازتاب دهد اما متأسفانه این قابلیت پیش

از این که توسط فیلم سازان خودمان مورد توجه
قرار گیرد ،زیرکانه توسط غربیها به کار گرفته
شد و قابلیتهای آن به عــوض ایــن که به سود
انقالب تمام شود ،با رواج سینمای جشنوارهای،
ضد جامعه ایران به کار برده شد .واقعیت آن است
که پس از دفاع مقدس ،سینمای ایران از رویکرد
تسامح راجــع به مفاهیم انقالب اسالمی وارد
مرحله سینمای اجتماعی با رویکرد انتقادی شد.
از سوی دیگر همان طور که گفته شد ،سینمای
جشنوارهای که از سوی بیگانگان ترویج میشد،
نیز به گسترده شدن این رویکرد در سینمای
ایــران کمک کرد و برخی از فیلم ســازان مطرح
ایرانی نیز آثاری را خلق میکردند که موافق میل
برگزارکنندگان این جشنوارهها باشد؛ هرچند
که مورد توجه ،موافقت یا اقبال عمومی مردم
ایران نباشد.
متأسفانه جایزههای این جشنوارهها و پیرو آن
شهرت جهانی عوامل فیلم ،به مذاق خیلیها
خوش آمد و دیگران نیز به این سو رفتند تا از
چرخه شهرت بینالمللی به هر قیمتی جا نمانند

...

چهره روز

و این گونه بود که تا به امروز شاهد فیلمهایی به
شــدت خاکستری هستیم که نه بــرای مصرف
داخلی بلکه صرف ًا با رویــکــرد جشنوار ههای
خارجی ساخته شد هاند و القاکننده بدبختی،
ناامیدی و آسیبهای اجتماعی بسیار در کشور
هستند و روح و روان مخاطب را به شدت متأثر
میکنند.
▪گونه کمدی سخیف

اما آن روی سکهای هم هست .روی دیگری که
به شدت متفاوت از روی اول اســت؛ سینمای
به اصطالح کمدی .در دهه  1360و با توجه
به فضای آن روزهــا ،مردم عطش فراوانی برای
تماشای فیلمهای کمدی داشتند؛ تجربهای
چرب و شیرین برای تهیهکنندگان و کارگردانان
اما نکته مهم این که کمدیهای آن سالها حول
داستانهایی ساده و تا حدود زیادی پاستوریزه
میچرخید و به همین خاطر هم به ندرت گرفتار
تیغ ممیزی میشد ،اما در دهه هشتاد و با آغاز
رکودسینماوکاهششدیدمخاطب،سینماگران

...

خبر عجیب روز

بار دیگر سراغ گونه کمدی رفته و تالش کردند
تا با استفاده از آن سینما را سر پا نگه دارنــد.
این بار اما برخی فیلم نامهنویسان مستقیم ًا به
سراغ فیلمفارسیهای شناختهشده و قدیمی
رفته و نسخههای تازهای را بر پایه آن نوشتند که
قابلیت اکران داشته باشد .فیلمهایی که اغلب
بیمحتوا و سخیف بودند و به شعور مخاطبان
توهین میکردند .متأسفانه این روال از دهه
هشتاد تاکنون به خاطر هزینه کم ساخت و فروش
باالی فیلم ،ادامه داشته و در مواردی حتی بدتر
نیز شده است.
نتیجه آن که امروز خالئی بزرگ در سینمای ایران
خودنمایی میکند و آن این که مخاطب فیلمهای
روایتگرانه با تمی ســاده و جــذاب ،معناگرا،
رومنس با فضایی شاد یا حتی خانوادگی آموزنده
و وزیــن ،سرش بیکاله میماند چرا که چنین
فیلمهایی نه جشنوارهای هستند و نه گیشهای.
گویی ایــراد از مخاطب اســت که نه فیلمهای
منتخب جشنوار ههای غربی را میپسندد و نه
فیلمهای کمدی سخیف را .

...

اتفاق روز

اقداممتفاوتعلیضیادرحمایتازمحیطزیست

شرکتکننده جشنواره عمار  ،داور هم هست!

کنداکتور خالی شبکه  3در غیاب «حاال خورشید»

سیدعلی ضیا در برنامه «فرمول یک»
قول داد که از این پس هر روز با دوچرخه
رفتوآمدکند و تصویری از این حرکت
خــود هــم منتشر کند .سهشنبه عصر
برنامه «فــرمــول یــک» با موضوع طرح
«سهشنبههای بدون خودرو» روی آنتن
رفت و محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست مهمان این
برنامه بود .علی ضیا در این برنامه و در حمایت از این طرح ،این
گونه وعده داد« :فردا که دوچرخه بخرم ،از پس فردا با دوچرخه
یآیم سرکار».
م 

زهــــــرا چــخــمــاقــی هــــم بــــه ع ــن ــوان
شرکتکننده و هم در جایگاه داور ،در
نهمین جشنواره فیلم عمار حضور دارد!
ش مسابقه
روز گذشته اسامی داوران بخ 
افتتاحیه جشنواره عمار ،اعالم شد و نام
زهرا چخماقی به عنوان داور بخش «فیلم
ما» به چشم میخورد .این در حالی است که روز دوشنبه وقتی
آثار بخش مسابقه افتتاحیه این جشنواره اعالم شد ،نام زهرا
چخماقی با یک اثر در بخش گزارش خبری ،دیده میشد! این
جشنواره  9تا  20دی برگزار میشود.

در شش روز گذشته که برنامه «حاال
خورشید» به دلیل تغییر دکــور پخش
نشد ،شبکه سه برنامه خاصی را به عنوان
جایگزین آن در نظر نگرفته بود و بازپخش
برنامههای مختلف را روی آنتن برد .در
روزهــای گذشته به جای برنامه «حاال
خورشید» ،بازپخش ویژ هبرنامه «شب آرام» ،مسابقه «برنده
بــاش» و مسابقه «هفت در ســه» روی آنتن رفــت و حتی روز
یک شنبه ساعت  ، 7:15تکرار بازی فوتبال دو تیم چلسی و
منچسترسیتی مربوط به دو هفته قبل پخش شد.
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الــنــاز شــاکــردوســت بـــازی در فیلم «مــن
میترسم» به کارگردانی بهنام
بهزادی را به پایان رسانده
اســت .فیلم بــرداری این
فیلم با حضور بازیگرانی
مــانــنــد امــیــر جــعــفــری و
مـــــهـــــران احـــمـــدی
همچنان ادامه دارد.
همایون اسعدیان در برنامه استعدادیابی
«هنرپیشه» احتما ًال در نقش داور حضور
خواهد داشت .محمدمهدی
عسگرپور ،تهیهکنندگی
این برنامه را برعهده دارد و
تولید آن به زودی آغاز
میشود.
علی مصفا که به تازگی فیلم «گرگبازی» را
روی پرده سینما داشته است،
بعد از تقریب ًا یک ماه با فیلم
جدیدی به نام «درساژ» به
سینما میآید .او «روزهای
نارنجی» را هــم آمــاده
نمایش دارد.
مرجانه گلچین هفته آینده بــرای بــازی در
سریال نوروزی «مر قانون» اثر محمدحسین
لطیفی جــلــوی دوربــیــن
مــیرود و در ایــن سریال
کمدیباهدایتهاشمیو
مــــهــــران غـــفـــوریـــان
همبازی میشود.
پدرام شریفی به زودی برای اجرای نمایش
«نگهبانان» به روی صحنه میرود .او با فیلم
«سال دوم دانشکده من» در
جــشــنــواره فــجــر حــضــور
خواهد داشت و فیلم «کار
کثیف» را نیز آمــاده
اکران دارد.

