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تهیهکننده ،تعطیلی «خندوانه»
را تکذیب کرد
تهیهکننده «خــنــدوانــه» دربــــاره شایعههای
منتشرشده در فضای مــجــازی در پــی حذف
بازپخش این برنامه از کنداکتور تابستانی شبکه
نسیم ،توضیحاتی ارائه کرد.
سیدعلی احمدی در گفتوگو با مهر ،دربــاره
برخی خبرهای منتشرشده در فضای مجازی
مبنی بر سرانجام تولید و پخش برنامه «خندوانه»،
اظهار کرد« :قرار ما با شبکه نسیم شروع فصل
هفتم پس از ماههای محرم و صفر بوده و این قرار
همچنان به قوت خود باقی است ».وی افزود:
«ارادهای برای حذف «خندوانه» در رسانه ملی
وجــود نــدارد ،بنابراین از رسانهها درخواست
میکنم ضمن رعایت اخالق حرفهای به این خبر
خالف واقع دامن نزنند ».تهیهکننده «خندوانه»
دربــاره بازپخش نشدن این برنامه و «قــاچ» در
کنداکتورتابستانیشبکهنسیمهمگفت«:پخش
نشدن تکرارهای «خندوانه» و «قاچ» با هماهنگی
بــوده اســت و ایــن درخــواســت در روزه ــای بین
همه فصلهای «خندوانه» وجود داشته است».
احمدی تأکید کرد« :اصو ًال معتقدیم برای دوری
از تکرار ،با توقف بازپخش برنامه ،باید به مخاطب
فرصت استراحت و به گروه «خندوانه» فرصت
بازیابی و نوآوری بدهیم».
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سناریونویسی«گاندو»برایدیدهشدنیاتخریب
گـــروه سینما و تلویزیون  -مــاجــرای
ممیزی «گاندو» همچنان داغ است .شب
در میان ،بخشی از سریال ممیزی میشود
و در شبکههای اجتماعی سروصدا به پا
میکند .سهشنبهشب هم در بخشی حدود
 2دقیقهای از ایــن ســریــال ،دو دیالوگ
تغییر کرد و تصویر یک بار کات خــورد .دو
بــار «رئیسجمهور» به «مسئوالن» تغییر
کــرد و بــار دوم هم در جمله «توجیه برای
نــاتــوانـیهــای م ــا» ،یــک کــات واض ــح بین
«ناتوانیها» و «ما» خورد و به نظر میرسید
در آن میانه ،واژه «دولت» یا چیزی شبیه آن
حذف شده باشد.
با این حال اصل ماجرای این ممیز یها،
جای سؤال است .میدانیم تا همین امروز،
در سریا لهای مختلف صداوسیما نهتنها
ادعای جاسوسی خواهرزاده رئیسجمهور،
بلکه ادعــــای جــاســوســی هــیــچ کـــدام از
وابستگان مقامات حاکمیت سابقه نداشته
است .کارگردان ،تهیهکننده ،ناظر کیفی

صداوسیما و همه عوامل پشتصحنه سریال
«گاندو» هم سا لهاست در تلویزیون کار
میکنند و از خط قرمزهای معمول تلویزیون
خبر دارند .به عالوه پیش از آغاز ساخت هر
سریال ،فیلم نامه در سیمافیلم (محل تولید
همه سریالهای تلویزیون) بررسی می شود
و عالوه بر بــرآورد بودجه ،همه مجوزهای
الزم را کسب میکند و بعد وارد مرحله
تولید میشود .با این حساب وقتی تا این حد
واضح است که ادعای جاسوسی خواهرزاده
رئیسجمهور ،پیش از پخش از سریال حذف
خواهد شد ،پس چطور میتوان این موضوع
را در سریال گنجاند؟
تنها توضیح منطقی برای این تناقض واضح،
استفاده تبلیغاتی اســت .به بیان دیگر،
سازندگان با ارتباطات خاص خود ،فقط
مجوز «ضبط» این قسمتها را گرفتهاند؛
آن هــم بــا علم بــه ایــن کــه ســریــال پیش از
«پخش» ممیزی خواهد شد .به همین دلیل
است که قسمت ممیز ینشده سریال که

گفت وگوی خراسان با کارگردان مسابقه «خانه ما»
که از امشب پخش می شود
ورود پلیس به جنجال جدید
محسن افشانی

به دنبال انتشار ویدئویی از سوی محسن افشانی
و همسرش که در آن از اسلحه و چاقو استفاده
کــرده بــود ،رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ از
بررسی این اقدام خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفتوگو با ایسنا درباره
انتشار این ویدئو گفت« :پس از انتشار ویدئویی از
سوی یکی از بازیگران مرد کشورمان و همسرش
در صفحه شخصی که در آن از اسلحه و چاقو
استفاده شده بود و اطالع تیمهای رصد پلیس
فتا ،کارآگاهان پلیس فتا برای رسیدگی به این
موضوع وارد عمل شدند ».وی با بیان این که با
پیگیریهای پلیس فتا این ویدئو شب گذشته از
سویخودمحسنافشانیازصفحهاجتماعیاش
حذف شد ،تصریح کرد« :برای این فرد پروندهای
تشکیل و به منظور بررسی بیشتر به پلیس امنیت
ارجاع شد و این پلیس رسیدگی به این موضوع را
در دستورکار خود دارد».عصر دیروز همچنین
باشگاه خبرنگاران جوان در خبری مدعی شد
محسن افشانی بازداشت شده است.

سینمای جهان

نیکول کیدمن و مریل استریپ
در یک فیلم جدید
نیکول کیدمن و مریل استریپ در فیلم «جشن
پایان سال تحصیلی» ،بار دیگر در کنار هم بازی
میکنند.
به گزارش مهر ،در این فیلم که با نام «جشن پایان
سال تحصیلی» ساخته میشود و اقتباسی از یک
نمایش موزیکال در برادوی است ،مریل استریپ
و نیکول کیدمن نقشآفرینی میکنند .این
نمایش که جک فیرتل نویسنده داستان آن برای
برادوی بوده است ،در آن جا با اقبال روبهرو شد و
شش نامزدی جوایز تونی را کسب کرد .آکوافینا،
جیمز کوردن ،آریانا گرانده ،کیگان-مایکل کی
و اندرو رانلز از دیگر چهرههایی هستند که در این
فیلم بازی میکنند.
مریل استریپ و نیکول کیدمن کــه در فیلم
سینمایی «ساعتها» با هم بازی کرده بودند،
چندی پیش در فصل دوم سریال «درو غهــای
کوچک بزرگ» محصول سرویس  HBOبا هم
جلوی دوربــیــن رفتند که ایــن روزهــا در حال
پخش است.

صرفهجوییسرسفرهحافظوسعدی

مصطفی قاسمیان  -قسمت اول فصل
جــدیــد مستندمسابقه «خــانــه م ــا» که
قــرار بود هفته گذشته آغــاز شود و بدون
اطالعرسانی از کنداکتور حــذف شد،
امشب ساعت  21روی آنتن شبکه نسیم
خواهد رفت .دربــاره فصل جدید «خانه
ما» با سیداحسان عمادی کارگردان این
مسابقه گفتوگو کردیم .عمادی در این
باره گفت« :با این که نمیخواهم از حاال
مسابقه را اسپویل کنم و دوســت دارم
مردم خودشان ببینند و لذت ببرند ،اما
در همین حد بگویم که در فصل جدید،
یک مأموریت جذاب برای اولین بار اضافه
کردیمکهدرمراحلتولید،تماشایچالش
شرکتکنندهها در آن مأموریت ،برای
خودمان خیلی خوشایند بود .مجموعه
گروهوشرکتکنندههاازاینچالشجدید
لذت بردیم و خیلی خندیدیم».
عمادی با اشــاره به نمایش جاذبههای
طبیعی کشور در فصلهای مختلف «خانه
ما»دربارهاینموضوعدرفصلجدیدگفت:
«در این فصل که در حومه استان فارس
ساختهشده،لوکیشنهاییمورداستفاده
قــرار گرفت که احتما ًال بخش زیــادی از

مخاطبانبرنامه،برایاولینبارمیبینند».
او ادامه داد« :برخی جاذبههای توریستی
کشورمان در استان فارس وجود دارد که
وقتی خودمان به عنوان گروه برنامهساز،
آنهارامیدیدیم،حیرتمیکردیم.ایندر
حالی است که در تیم سازنده برنامه ،افراد
زیادی حضور دارند که به اصطالح «عشق
سفر»هستندوتقریب ًاهمهجایایرانرازیر
پا گذاشتهاند .بعضی از این مناطق در تیزر
برنامههمنمایشدادهشدهاست».
فصل هفتم مستندمسابقه «خانه ما» که
مانند فصول گذشته ،از شبکه نسیم روی
آنتن مــیرود ،در شهر شیراز میگذرد.
این بار هم سه خانواده قــرار است با یک
مبلغ مشخص ،یک مــاه زندگی کنند و
مأموریتهای مختلفی را نیز پشت سر
بگذارند؛ مأموریتهایی از قبیل یک روز
زندگی با یک دبه آب ،مهمانی گرفتن با
حضور هر سه خانواده و« . ...خانه ما» به
تهیهکنندگی حسین افشار و کارگردانی
سیداحسان عمادی ،پنج شنبه شبها
ساعت  21از شبکه نسیم پخش میشود
و تکرار آن جمعهها ساعت یک 9 ،5 ،و 15
رویآنتناینشبکهخواهدرفت.

نوید محمدزاده به زودی برای
بازی در نمایش «مرد بالشی»،
نوشته مارتین مکدونا روی
صحنه خــواهــد رفـــت .بهرام
افــشــاری ،حمیدرضا آذرنــگ
و علی سرابی نیز در ایــن نمایش ایفای نقش
میکنند.
هــادی حجاز یفر در نشست
خبری تماشاخانه هامون که
مدیریت آن را برعهده دارد،
اعــام کــرده بیشتر از ایــن که
بازیگر باشد کارگردان است ،به
همین دلیل قصد دارد سال آینده اولین فیلمش
را بسازد.

واژه «رئیسجمهور» را در خود دارد ،در
شبکههای اجتماعی منتشر میشود؛
با این توجیه که این سکانس با «اشتباه»
سازندگان قب ً
ال در «پیشنمایش» سریال
پخش شده است! در حالی که تصویر نهتنها

هیچ لوگویی بر خود نــدارد ،بلکه کسانی
که همه پیشنمایشهای سریال را تماشا
کردهاند ،میدانند این بخش در هیچ کدام
از آنها نبود.

بهتیزر«زهرمار»اعتمادنکنید!

خبر

چهره ها و خبر ها

مــائــده کاشیان  -یکی از ترفندهای
تبلیغاتی که این روزها برای ترغیب مردم
به تماشای یک فیلم در سینما مد شده،
استفاده از تیزرهای تبلیغاتی غلطانداز
اســت .صاحبان فیلمها ،سعی میکنند
سکانسهایحساسیتبرانگیز،گریمهای
عجیب،شوخیهایخطقرمزیولحظات
جذاب فیلم خود را طوری در تیزر تبلیغاتی
پشتسرهمردیفکنندتابهمخاطبنشانی
غلط بدهند و او از دیدن این صحنهها کنار
یکدیگر ،بــرای تماشای فیلم کنجکاو و
در بعضی مــوارد مشتاق شــود .تازهترین
مثالی که میتوان از تیزر آن به عنوان تیزر
تبلیغاتی غلطانداز نام برد ،فیلم «زهرمار»
بهکارگردانیجوادرضویاناست.
▪ 3زن در زندگی «حاج حشمت»

اگر تیزر یک دقیقهای فیلم «زهرمار» را
ببینید ،احتماال حضور یک زن با گریم
اغــرا قشــده و زننده و ارتباط شخصیت
مذهبی و مــداح فیلم بــا دو زن ،اولین
چیزهایی اســت کــه توجهتان را جلب
میکند ،اما ماجرا در فیلم از قرار دیگر
است .مثال زنی که نسیم ادبی نقش او را
بازی میکند و گریم بسیار متفاوتی در
فیلم دارد ،همسایه «حاج حشمت» است و
چندان موضوعیت خاصی در فیلم ندارد و
تنها در یکی از سکانسهای ابتدایی دیده
میشود .عالوه بر او ،از شخصیت شبنم

مقدمی و شقایق فراهانی هم طوری در
تیزر استفاده شــده که انگار شخصیت
«محدثه» با بازی شقایق فراهانی همسر
«حاج حشمت» است و حشمت از طرفی
هم به طور پنهانی َسر و ِسری با «لیال» با
بــازی شبنم مقدمی دارد! در حالی که
ماجرا طــوری دیگر اســت و اصــا شکل
رابطه او با «لیال» و «محدثه» فرق میکند.
▪نقد یا مدح یک مداح؟

حــضــور س ــه شخصیت زن در تــیــزر و
دیالوگهای کوتاهی که جسته و گریخته
از زبــان آنهــا میشنویم ،باعث میشود
از مجموع یک دقیقه تیزر فیلم ،طوری
برداشت شــود که «زهــرمــار» ،قصد دارد
شخصیت یک فرد مذهبی را که شغل او
مداحیدرمراسم مذهبیاست،بهچالش
بکشدوباروایتقصهاینشخصیت،نقدی
به مقوله «ریاکاری» داشته باشد .تا جایی
کهقبلازاکرانفیلم،بسیاریازمخاطبان
راجع به ممیزی فیلم نگران شده بودند،
اما نقد فیلم آن قدر تند و تیز نیست که زیر
تیغ ممیزی رفته باشد و اصال بهتر است
بگوییم نقدی وجود نــدارد .بنابراین اگر
بعد از تماشای تیزر تصور میکنید چنین
موضوعاتی در فیلم میبینید سخت در
اشتباهید ،امــا اگــر توقع خاصی از فیلم
ندارید ،این شما و این فیلم «زهرمار» روی
پردهسینما!

ساره بیات پس از پایان اکران
فیلم «شبی که ماه کامل شد»،
با فیلم «ایده اصلی» به سینماها
میآید .او اکنون مشغول بازی
در سکانسهای پایانی سریال
«دل» اثر منوچهر هادی است.
ک ــی ــان ــوش عـــیـــاری دربـــــاره
س ــرن ــوش ــت فــیــلــم تــوقــیــفــی
«کاناپه» که سه سال از تولید
آن میگذرد ،گفته است مشکل
فیلم با گفتوگو حل نمیشود و
چون حاضر نیست تغییراتی در فیلم ایجاد کند،
اکران آن منتفی است.
ستاره اسکندری بعد از حواش 
ی
کــه بــه تــازگــی بــه علت پوشش
متفاوتش در کشور ترکیه پشت
سر گذاشته ،سهشنبه عصر در
مراسم افتتاحیه مستند «قاضی
و مرگ» در خانه هنرمندان حاضر شده است.
کامبیز دیــربــاز در واکــنــش به
خبر اجــرای او در برنامهای با
محوریت اتومبیلرانی گفته که
هنوز دربـــاره مسائل مالی با
عوامل و حامی مالی این برنامه
به توافق نرسیده است و اجرای او قطعی نیست.
شبنم قلیخانی در دومین
تجربه خود در زمینه کارگردانی
تئاتر ،نمایش «تنها راه ممکن»
را با بازی هنرجویان خود ،روی
صحنه برد .او همچنین سریال
«ریکاوری» را در نمایش خانگی آماده توزیع دارد.

سینمای ایران

ثبت تک درخت کیارستمی
در میراث فرهنگی
کارگردان فیلم مستند «همراه با باد» در مراسم
اکــران خصوصی ایــن فیلم از ثبت تک درخت
معروف عباس کیارستمی در میراث فرهنگی
خبر داد.
به گزارش مهر ،مهدی شادیزاده در مراسم دیدار
ِ
درخت
با عوامل فیلم «همراه با باد» ،درباره تک
عباس کیارستمی گفت« :عباس کیارستمی
سالهای بسیاری از تک درختی نزدیک دماوند
عکاسی کــرده اســت .ایــن درخــت با نــام عباس
کیارستمی مانوس شده و از آن جا که حافظه
تاریخی ما کوتاه است باید یک سری اتفاقها ثبت
شود .مهسا همتی طرحی برای ثبت تک درخت
عباس کیارستمی در میراث فرهنگی ارائه داد،
طرح را دنبال کردیم و با کمک علیرضا تابش و
مهرشاد کاظمی ،مراحل اداری آن پیش رفته و
قرار است این تک درخت اواخر تیر ماه به عنوان
یادبود آقای کیارستمی ثبت شود».
فیلم مستند «همراه با باد» به کارگردانی مهدی
شادیزاده از اول تیر در گروه هنروتجربه اکران
شده است.

