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جمال شورجه
در بیمارستان بستری شد

...

تلویزیون

بازگشت «هزار راه نرفته»

پس از  10سال

فصل ششم برنامه «هزار راه نرفته» پس از یک
فاصله  ۱۰ساله ،با ساختاری جدید از شنبه
 ۱۴اردیبهشت در جدول پخش برنامه های
شبکه  2سیما قرار می گیرد.
بــه گـــزارش صبا ،محور اصلی «هـــزار راه
نرفته» موضوع خانواده است و این برنامه به
صورت علمی ،شفاف و مصداقی با حضور
کارشناسان و استادان دانشگاه های شهید
بهشتی و تهران به موضوعات مربوط به
روابط والدین با نوجوانان و تاثیر آن در آینده
زندگیمشترکآنها،شاخصههایانتخاب
صحیح همسر ،حل مسئله و مدیریت بحران،
کنترل هیجانات ،مدیریت طالق و زندگی
پس از آن و ...مـیپــردازد .آخرین فصل از
مجموعه «هزار راه نرفته» یعنی فصل پنجم
آن سال  ۸۸روانــه آنتن شد .این برنامه با
دارا بــودن بخشهایی نوین از چند گروه
شرکت کننده در برنامه بهره میبرد .دسته
اول خانوادههایی هستند که دچار اختالف
شدند و تصمیم قاطع بر جدایی دارند .بخش
دوم خانوادههایی که دچار اختالف شده ،به
دادگاهمراجعهکرده،مشاورهگرفتهوتصمیم
به ادامه زندگی مشترک گرفتهاند و سومین
دسته نیز شامل خانوادههایی می شود که
دچار اختالف شدهاند اما خودشان قبل از
مراجعه به دادگاه از طریق مشاوره گرفتن،
هماندیشی با یکدیگر و ...مشکالت شان
را برطرف کردهاند .همچنین خانوادههای
موفق و توانمندی که با هماندیشی و ارتباط
موثرمسائلخودراحلکردهانددراینبرنامه
حضور خواهند داشت ،و راهکارهای خود را
در اختیار دیگران قرار میدهند.
«هــزار راه نرفته» کــاری از گــروه خانواده
شبکه دو به تهیهکنندگی ناهیدسادات
شریفی است که در  ۱۰۰قسمت تهیه شده
و از شنبه تا چهارشنبه ساعت  ۱۹:۳۰روانه
آنتن میشود.

تسنیم  -جمال شورجه کارگردان سینما و تلویزیون به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد .وی در ماههای اخیر فیلم برداری فیلم
سینمایی «احمد بای» درباره شخصیت ضداستعماری اهل الجزایر را به پایان رسانده و قرار است در پاییز امسال ،سریال «حضرت
موسی(ع)» را کلید بزند.
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بررسی دستورالعمل جدید درجهبندی سنی فیلمهای سینمایی

چهره ها و خبر ها

چگونه از گروه سنی فیلم ها مطلع شویم؟
مصطفی قاسمیان  -ســازمان سینمایی روز گذشــته دستورالعمل
نظــام درجهبنــدی ســنی فیلمهــای ســینمایی را منتشــر کــرد؛
دســتورالعمل  16مــادهای کــه شــامل ضــرورت ،مقــررات اجرایی و
آییننامــه برخورد بــا تخلفات اســت .میدانیــم چیزی شــبیه به این
چه گروههای سنی وجود دارد؟
این آییننامه ،چهار رده سنی را به
رسمیت شناخته و برای هرکدام
توضیحاتی ارائـــه ک ــرده اســت؛
شامل  9+سال 12+ ،سال 15+ ،سال و 18+
ســال .به عــاوه آثــاری هم هستند که مشمول
ردهبندی سنی نمیشوند و طبع ًا تماشای آنها
برای همه گروههای سنی آزاد است .هرچه دوز
خشونت ،دلهره یا الفاظ نامناسب فیلم بیشتر
باشد ،احتمال باال رفتن گروه سنی مجاز فیلم
بیشتر است .نکته مهم ماجرا آن است که این
گروههای سنی تنها توصیهای به خانوادههاست،
بــه جــز رده سنی  18+ســال کــه طبق قانون،
سینماداران باید از ورود تماشاگران زیر این
سن به سالن نمایشدهنده فیلمهای این رده
سنی جلوگیری کنند .درب ــاره ایــن منع ورود
به سالن ،دو نکته باید مــورد توجه قــرار گیرد.
مــنــجــر
او ًال آن کــه مــنــع ،ممکن اســت
به استقبال از فیلم و تالش
مخاطبان کمسنتر برای
حضور غیرقانونی در سالن
شود و ثانی ًا اجرای آن در
سالنهای سینما،
سخت است و نیاز
بـــه اقــتــضــائــات
اجـــرایـــی دارد
که در سینماها
تاکنون سابقه
نداشته است.
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نظامنامه در گذشته هم وجود داشت ،اما ارادهای برای اجرای آن وجود
نداشــت .حاال به نظر میرسد در رویکرد جدید ســازمان سینمایی،
قرار اســت ماجرا جدیتر دنبال شــود .با تحلیل نظامنامه ردهبندی
سنی فیلمهای سینمایی همراه ما باشید:

گــــروه ســنــی فــیــلــم را از کجا
بفهمیم؟
طبق آییننامه منتشرشده ،این
ردهبندی سنی در همه شیوههای
نمایش فیلم اجرا خواهد شد که شامل سالنهای
سینما و سرویسهای نمایش آنالین فیلم است.
به عــاوه سامانههای بلیتفروشی سینما نیز
مکلف شــد هانــد پیش از آن که هزینه بلیت را
بگیرند ،گروه سنی فیلم را به اطالع تماشاگر
برسانند .رد هبندی سنی قــرار است در گیشه
سینما هم نصب شود تا مخاطبان پیش از خرید
بلیت ،آن را ببینند .همچنین در همه مــواد
تبلیغاتی فیلم ،شامل تیزر ،پوستر ،بیلبورد،
جلد د یو یدی و ...حــداقــل یــک شانزدهم
مساحت ،باید به ذکر ردهبندی سنی اختصاص
یابد .در اتفاقی قابل توجه ،گفته شده
که نظا منامهای گرافیکی برای
قانونمندتر شــدن ایــن بخش،
تدوین و منتشر خواهد شد.
نکته جــالــب و شــایــد بــامــزه
ایــن اســت کــه فیلمها باید
حــداقــل در پنج نــوبــت ،به
صورت زیرنویس ،هشدار
ردهبندی سنی را درج
کنند و  30ثانیه
پــیــش از نمایش
بـــــخـــــشهـــــای
نــامــنــاســب ،این
اتفاق رخ بدهد.

۲

اعالم اسامی داوران کن 2019
جشنوارهفیلمکناسامی ۹داوربخشرقابتیاصلی ۲۰۱۹رااعالمکرد.به
گزارش مهر ،ال فانینگ بازیگر آمریکایی ،کلی ریچارد کارگردان ،فیلم نامه
نویسوتدوینگرآمریکایی،پاولپاولیکوفسکیکارگردانلهستانیسازنده
«جنگ سرد» ،یورگوس النتیموس کارگردان یونانی سازنده «سوگلی»،

رونـــد اعــطــای مــجــوز ســادهتــر
میشود؟
اگر به طور خالصه بخواهیم موارد
هدف این نظامنامه را روایت کنیم،
انــواع بدآموزی ،حرکات و الفاظ رکیک ،مواد
مخدر و مشروبات الکلی ،رفتارهای مجرمانه و
خشونت مسائل مختلفی هستند که در آن مورد
توجه قرار گرفتهاند و برای شان محدودیتهایی
وضع شده است .این موارد در ماده یک نظامنامه
به تفصیل بیان شده است .با توجه به مواردی
کــه در ایــن فهرست آم ــده ،میتوان
انتظار داشت زین پس روند کلی
اعطای پروانه نمایش به فیلمهای
سینمایی ،عم ً
ال سهلتر اجــرا
شــود؛ زیــرا شــورا مجبور نیست
بـــا یـــک فـــرمـــان بـــرای
هــمــه گـــروههـــای
ســـــــــــنـــــــــــی
تصمیمگیر ی
کند و میشود
بــــــــرای هــر
فــیــلــم ،رده
ســـــــنـــــــی
جداگان های
درنــــــظــــــر
گرفت.

۳

آلیس رورواچر کارگردان «شاد مثل الزارو» از ایتالیا ،کار داوری بخش اصلی
امسالجشنوارهکنرابهریاستالخاندروگونزالسایناریتوانجاممیدهند.
مایمونا اندیایه بازیگر اهل بورکینافاسو نیز در گروه داوران این دوره جای
دارد .وی و فانینگ تنها بازیگران حاضر در این پنل هستند .دیگر اعضای
این گروه شامل انکی بالل کارگردان و رماننویس گرافیکی و رابین کامپیلو
کارگردان ،فیلم نامهنویس و تدوینگر هر دو از فرانسه هستند.

نوید محمدزاده که اکنون فیلم «متری شیش
و نیم» را روی پرده دارد ،به زودی با نقش
بسیار متفاوتی کــه در فیلم
«ســـر خپـــوســـت» اثــــر نیما
جــاویــدی بــازی کــرده ،روی
پرده سینما دیده خواهد
شد.

تکذیب احضار
میرکریمی به مجلس
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعالم
کــرد :خبری که در رسانهها مبنی بر
احضار دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
به مجلس شورای اسالمی منتشر شده،
صحت ندارد.
به گــزارش ایلنا ،حجتاالسالم احمد
مازنی در نامهای که به رضا میرکریمی
دبیر سیوهفتمین دوره جشنواره
جهانی فیلم فجر نوشته ،آورده است:
«در رسانهها خواندم که جناب عالی
(رضا میرکریمی) از مصاحبه منتسب
به این جانب گالیه کردید ،الزم دانستم
ضمن تکذیب خبر مذکور به شما و همه
عزیزان برگزارکننده جشنواره جهانی
فیلم فجر خداقوت عرض کنم و برای
آن عزیز آرزوی توفیق مضاعف کنم.
نظر بنده درباره جشنواره همان است
که به صورت حضوری و در مصاحبه با
رسانه رسمی جشنواره اعــام کردم؛
جشنوار های که جریان نفاق از خارج
تــاش کــرد تا از حضور آثــار سینمایی
کشورهای مختلف جلوگیری کند و از
سوی برخی عناصر کجسلیقه داخلی
مــورد هجمه قــرار گرفت ،در کنار نقد
منصفانه پاسخی جز خداقوت زیبنده
آن نیست».

ســـارا بــهــرامــی در هشتمین جــشــنــواره
فیلمهای ایرانی استرالیا ،جایزه بهترین
بازیگر زن را برای بازی در فیلم
«دارکـــوب» دریافت کرده
است .او در فصل تابستان
بــا فیلم «س ــرک ــوب» به
سینماها میآید.
احسان علیخانی به تازگی بــرای تحویل
کمکهای مردمی جمعآوری شده به مردم
منطقه ســیــلزده پلدختر،
همراه عوامل «عصر جدید» و
فینالیستهای این مسابقه
بــه پــلــدخــتــر ســفــر کــرده
است.
ویشکا آسایش این روزها مشغول ایفای نقش
در ســریــال «نهنگ آبــی» ساخته فریدون
جــیــرانــی اســـت .او دو فیلم
سینمایی«سالدومدانشکده
من» و «ما همه با هم هستیم»
را نیز آماده اکران دارد.
علیرام نورایی روزهای پایانی بازی در سریال
«از یادها رفته» را در اصفهان سپری میکند.
ایـــن مــجــمــوعــه تــاریــخــی
مضمون عاشقانه دارد و
قسمت اول آن دوشنبه
هفتهآیندهپخشمیشود.

