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آغاز اکران «زهر مار»
از چهارشنبه

ایسنا -غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات این شورا در جلسه دیروز گفت« :فیلم سینمایی «زهرمار» جواد
رضویان از چهارشنبه  ۲۹خرداد در گروه سینمایی زندگی به جای فیلم «نبات» اکران میشود« ».زهرمار» اولین فیلم سینمایی سیدجواد
رضویان در مقام کارگردان است که سیامک انصاری ،شبنم مقدمی ،شقایق فراهانی ،سیامک صفری و برزو ارجمند در آن بازی میکنند.

ساعت

...

تلویزیون

بزرگداشت صدرالدین شجره
در خانه تئاتر
بزرگداشت زنــد هیــاد صدرالدین شجره،
هنرمند فقید تئاتر ،رادیو و تلویزیون در خانه
تئاتر برگزار میشود.
به گزارش فارس ،شنبه یکم تیر بزرگداشتی
بــرای بازیگر فقید صدرالدین شجره در
سالن اســتــاد جوانمرد ایــن خانه برگزار
خواهد شد .این هنرمند سی خرداد سال
گذشته بر اثر بیماری گوارشی درگذشت.
میرصدرالدین شجره گوینده ،مجری،
بازیگر ،دوبلور ،نمایشنامهنویس و کارگردان
نمایش رادیویی بود .وی تا سه ماه قبل از
فوت ،مشغول فعالیت جدی در رادیو بود و
تدریسش در کالسهای آموزشی فن بیان
برقرار بود .شجره ،عالوه بر فعالیت در رادیو
در بعضی از تلهتئاترها ،فیلمها و سریالهای
تلویزیونی نیز به عنوان بازیگر یا کارگردان
فعالیت داشته اســت .مراسم بزرگداشت
صدرالدین شجره ساعت ( 18یکم تیر)
یشود.
برگزار م 

جواد عزتی بازی در جدیدترین فیلم
سینماییاش به نام «دوزیست» اثر برزو
نیکنژاد را به پایان رسانده
است .او سه فیلم «ماجرای
نیمروز :رد خون»« ،جهان با
من برقص» و «جا ندار» را
هم آماده نمایش دارد.

درباره بینظمی تلویزیون در پخش مسابقه استعدادیابی احسان علیخانی

«عصرجدید»قربانی موجمکزیکی
مائده کاشیان  -بینظمی شبکه سه در پخش
مرحله دوم «عــصــر جــدیــد» در طــول یــک ماه
گذشته ،باعث شده بسیاری از مخاطبان به کل
از تماشای بعضی از قسمتهای برنامه بیاطالع
باشند و تازه پس از انتشار نتایج مسابقه یا تصاویر
آن در صفحه رسمی مسابقه ،متوجه پخش
قسمت جدید شوند .این بینظمی پیشتر درباره
پخش سریالها نیز باعث سردرگمی مخاطبان

شبکه سه شده بود .مدتی پیش در گزارشی با
عنوان «فروغی در  400روز چه کــرد؟» که به
کارنامه علی فروغی مدیر شبکه سه میپرداخت،
به بینظمی جدول پخش شبکه  3در ما ههای
اخیر اشاره کرده بودیم؛ اما این مورد تا به حال
اصالح نشده و همچنان ادامــه دارد .در ادامه
پخش نامرتب مسابقه «عصر جدید» را به زبان
نمودار میبینید.

قسمت

▪ساعت پخش :نامشخص!

همین ابتدا بگوییم که این یک نمودار من درآوردی است! سعی کردیم با این نمودار ،ساعت
پخش قسمتهای مختلف «عصر جدید» را در ساعتهای شبانهروز نشان دهیم .در صورت
پخش منظم ،باید شاهد خطی افقی روی ساعت  22:30میبودیم ،اما پخش نامنظم برنامه،
در ساعات مختلف ،باعث باال و پایین رفتن نمودار شده است.

حضور بازیگران
خارجی در سینمای
ایرانضابطهمند میشود

تکرار حواشی مهمانان «هزار راه نرفته» ،این بار در شبکه نسیم

پخش مستند «راه طی شده»
در تلویزیون
مستند «راه طی شده» به کارگردانی علی
مالقلیپور در برنامه «بــه اضافه مستند»
پخش خواهد شد.
در این قسمت و پس از پخش مستند ،محمد
قوچانی ،روزنامهنگار و فعال سیاسی و علی
مالقلیپور ،کارگردان مستند مهمان برنامه
خواهند بود و به بررسی اندیشههای فکری
مهدی بــازرگــان ،ماجراهای جبهه ملی و
نهضت آزادی و استعفای او از دولت موقت
میپردازند .عالوه بر این ،محمدتقی فهیم و
سعید قطبیزاده به نقد و بررسی فرمی این
مستند خواهند پرداخت.
این قسمت از برنامه روز سهشنبه  28خرداد
ساعت  20:30از شبکه مستند پخش
خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه
 29خــرداد ساعت  9و جمعه  31خــرداد
ساعت  13:30است.

«وقتشه» دقتکنیم!
مصطفی قاسمیان  -به تازگی تصاویری از صفحه اینستاگرام
مهمانان برنامه پنج شنبه شب «وقتشه» در شبکههای اجتماعی
منتشر شده که نشان میدهد زوج مهمان این برنامه ،با خط
قرمزهای معمول تلویزیون ،فاصله بسیاری دارند .در صفحات
این زوج که 17و 15هزار دنبالکننده دارد ،آن چه بیش از هرچیز
به چشم میخورد ،ویدئوهای بیشمار رقص آنهاست .با این که
در صفحات آنها نوشته شده« :داستان عاشقیمونو بخونید» ،اما
ظاهر ًا محتوای اصلی صفحات این زوج ،نه داستان عشقشان،
بلکه ویدئوهای رقصشان است! این زوج با همین سبک زندگی،
به عنوان یک زوج خوشبخت و عاشق ،در «وقتشه» حضور پیدا
کردند.
▪ادعاهای تهیهکننده «وقتشه»

دعــوت از ایــن مهمانان در حالی اســت که ابوالفضل صفری
تهیهکننده برنامه حدود دو ماه پیش در گفتوگویی درباره فصل
جدید برنامه اینطور ادعا کرد«« :وقتشه» همچنان خط امید و
نشاط را پررنگ دنبال میکند و مسئولیت آموزش مهارتهای
زندگی را برعهده دارد .امیدآفرینی ،حیا و ادب محور «وقتشه»
است و حتم ًا در سری جدید هم بر این مبانی تأکید داریم ».پرسش
این است که کدام مهارتهای زندگی ،قرار است با دعوت از زوجی
آموزش داده شود که صفحهشان پر از ویدئوهای رقص است؟ آیا
این زوج میتوانند مروج «حیا» و «ادب» مورد تأکید برنامه باشند؟
▪اطالعیه عجیب ،بدون عذرخواهی

عصر شنبه روابط عمومی برنامه «وقتشه» اطالعیهای منتشر کرد
و درباره دعوت از این زوج ،توضیح داد .در بخشی از این اطالعیه
آمده بود« :نه تنها در جست وجویی که پیش از ضبط در فضای
مجازی شکل گرفته بود ،چنین پیشینهای از آنها یافت نشده

بود ،بلکه هماکنون نیز صفحهای به این نام وجود ندارد ».طبع ًا
این ضعف گروه برنامهساز است که نتوانستهاند صفحات مجازی
هر دو نفر راکه به نام خودشان و با بیش از  15هزار دنبالکننده
فعالیت میکنند ،پیدا کنند .قاعدت ًا در چنین شرایطی ،کمترین
توقع،عذرخواهیبرنامهسازاستبرایاینقصور،اماعجیباست
که در این اطالعیه ،همهچیز به چشم میخورد جز عذرخواهی.
در بخشی دیگر از این اطالعیه ،این طور آمده« :بنابراین بر فرض
اگر مهمانان برنامه پس از حضور در «وقتشه» به انتشار تصاویر و
ویدئوهای خارج از عرف از خود اقدام کرده باشند ،نیز مسئولیتی
به گردن برنامه نمیگذارد ».این ادعا نیز خالف واقعیت است .روز
پنج شنبه و پس از پخش این برنامه ،صفحه اینستاگرام هر دو نفر
در دسترس بود و اتفاق ًا بسیاری از محتوای خط قرمزی صفحات،
در سال  97و پیش از ضبط برنامه منتشر شده بود.
▪مورد قبلی چه شد؟

...

چهره ها و خبر ها

هنوز خاطرمان هست که حدود یک ماه قبل ،مورد مشابهی در
برنامه «هــزار راه نرفته» اتفاق افتاده بود و یک روز بعد از پخش
برنامه ،ماجرا به رسانهها کشیده شد .به خاطر دارید در حالی که
برنامه جنجالی ،روز چهارشنبه  18اردیبهشت پخش شده بود،
تهیهکننده برنامه تا یک شنبه خود را ملزم به پاسخ گویی ندیده
بود و مدیر شبکه دو نیز روز  24اردیبهشت ،دقیقا شش روز بعد از
پخش برنامه ،خبر داد« :تذکرات الزم به گروه برنامهساز داده شده
است» .اگر تذکر دادن به گروه برنامهساز «هزار راه نرفته» یا توبیخ
«ماه عسل» در سالهای گذشته کفایت میکرد ،قاعدت ًا دیگر نباید
شاهدخطاییمشابهدر«وقتشه»میبودیماماچنیننیستوبهنظر
میرسد این تذکرات آنقدر کارا نیستند که حتی گروه برنامهساز
را وادار به عذرخواهی کنند .پس چه تضمینی هست که مورد
مشابهیاتفاقنیفتد؟

طی یک دهــه اخیر استفاده از بازیگران غیرایرانی و اکثر ًا
غیرمسلمان در فیلمهای سینمایی کشورمان رواج پیدا کرده و
گاهی حاشیههایی را هم به همراه داشته است .به عنوان نمونه،
یکی از جدیدترین حاشیهها به پخش تصاویر نامناسب بازیگر
زن هندی یکی از فیلمهای سینمایی روی پرده اختصاص دارد.
این موضوع انتقادهایی را به همراه داشت و برخی کارشناسان
اعالم کردند باید نظارت بیشتری برای استفاده از هنرپیشگان
غیرایرانی صورت گیرد.
ابراهیم داروغهزاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
در این باره به فارس گفت« :درباره بازیگران خارجی در سینمای
ایــران ،تاکنون مالحظه ما حضور نداشتن آ نهــا در فیلمهای
مستهجن و غیراخالقی و شهرت نداشتن آن ها به مفاسد اخالقی
بوده است ».وی دربــاره حضور بازیگران خارجی در فیلمهای
ایرانی با بیان این که عکسهای صفحات شخصی هیچ کدام از
بازیگران زن خارجی بیمسئله نبوده است ،اظهار کرد« :حتی
بازیگران لبنانی هم از این قاعده مستثنا نبودند که نمونههای
آن را در فیلمهای «سیوسه روز»« ،کتاب قانون» و «به وقت شام»
شاهد بودهایم و باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشیم».
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت« :این نکته را
توجه داشته باشیم که به عنوان مثال آنتونی کویین بازیگر بزرگ
هالیوود در فیلم ماندگار «محمد رسولا(»...ص) در نقش حمزه
سیدالشهدا ظاهر شده بود که حتم ًا این بازیگر عکسها و سبک
متفاوتی از نقشش داشته است ».داروغهزاده در پایان تاکید کرد:
«البته در نظامنامه تولیدهای مشترک که در حال آماده شدن
است ،ضوابط استفاده از بازیگران خارجی دیده شده است که
پیشنویس آن حتما برای استفاده از نظرات اهالی سینما و رسانه
منتشر خواهد شد».

امین حیایی به همراه داوران مسابقه «عصر
جدید» آریــا عظیمینژاد ،رویــا نونهالی و
سیدبشیر حسینی ،به دیدار
کـــــودکـــــان بـــســـتـــری در
بیمارستانی ویژه کودکان در
تــهــران رفــت ـه و بــا آنهــا
گفتوگو کردهاند.
محمدرضا گلزار قصد دارد ششم تیر ،برای
اجرای کنسرت روی صحنه برود .او در چند
سکانس کــوتــاه از فیلم «ما
هــمــه ب ــا ه ــم هــســتــیــم» به
کارگردانی کمال تبریزی،
در نــقــش خـــود حــضــور
دارد.
مهران احمدی روزهای پایانی بازی در فیلم
«بــیص ــدا ح ــل ــزون» اولــیــن اثـــر بهرنگ
دزفــول ـیزاده را سپری میکند.
هانیه توسلی ،محسن کیایی،
پــــدرام شــریــفــی و علیرضا
جاللیتبار از دیگر بازیگران
فیلم هستند.
نسرین نصرتی از روز چهارشنبه برای بازی
در نمایش «پدر» به کارگردانی رضا احمدی
روی صحنه میرود .او همچنین
بــه زودی در مــقــام یــکــی از
داوران مسابقه سینمایی
«چهار ،سه ،دو ،یک» به
تلویزیون میآید.
مهلقا باقری به جمع بازیگران نمایش «هوس
و  7دقیقه» اضافه شده است و این روزها در
کــنــار بــازیــگــرانــی مانند امیر
کربالییزاده ،فرزاد حسنی
و لــیــا بــلــوکــات مشغول
تمرین برای اجــرای این
تئاتر است.

