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«زرد» در شبکه
نمایش خانگی

...

تلویزیون

 37قسمت از «سلمان فارسی» نوشته شد
نویسنده ســریال «ســلمان فارســی» با اشــاره به نگارش و
اصالح دایمی این فیلمنامه بیان کرد که تاکنون 37قسمت
از سریال را نوشته است و همچنان روی آنها کار میکند.
امــرا ...احمدجــو یکــی از نویســندگان ســریال «ســلمان
فارســی» درباره جدیدترین اثــر داوود میرباقری که ســال
گذشته پیش تولید آن آغاز شد ،به مهر گفت« :من همچنان
روی دیالوگ های سریال «ســلمان فارسی» کار می کنم».
وی دربــاره پایــان دیالوگ نویســی در ایــن ســریال بیــان
کرد« :فیلم نامه «ســلمان فارســی» وقتی تمام می شود که
دیالوگ ها بر ســر زبان بازیگران جاری شــود و کار به تولید
برســد و تا آن زمان من هروقت بتوانــم روی دیالوگ ها کار
میکنم».
این نویســنده و کارگــردان با اشــاره به آخرین دیــدار خود
با داوود میرباقری اظهار کــرد« :آخرین بار کــه همدیگر را
دیدیم ،وی ســخت مشــغول لوکیشــن دیدن بود چون این
ســریال لوکیشــن های متنوعی دارد و کار بســیار سختی
است .میرباقری ذوقزده لوکیشنهایی بود که در خراسان
و کرمان دیده بود و خارج از ایران هم جاهای خوبی را پیدا
کرده بود».
کارگردان «روزی روزگاری» در پایان با اشــاره به فیلم نامه
«سلمان فارسی» گفت« :من دایم دیالوگ های این سریال
را اصالح می کنــم و هربــار نکته های جدیدی می نویســم
با این حال تاکنون حدود  37قســمت از سریال به نگارش
درآمده و به خاطر بخش هایی از قصه که هنوز درباره آن ها
تصمیم قطعی گرفته نشده ،قســمت های پایانی هم کامل
نشده است».

گبرلو :گزارشفردوسیپور
فاجعه بود!

امضای قرارداد یک میلیارد دالری
اپرا وینفری و اپل

مصطفی قاســمیان  -کمپانــی «اپل» با قــراردادی
به ارزش یک میلیــارد دالر ،با «اپرا وینفــری» یکی از
تأثیرگذارترینچهرههایتلویزیونیدنیابرایتولید
محتوایاستریم،بهتوافقرسید.
همان طور کــه میدانیــد و پیشــتر در گزارشهایی
در همین صفحــه خواندهایــد ،اپل مدتهاســت به
دنبال راهاندازی ســرویس اســتریم خــود و رقابت با
«نتفلیکس» به عنوان بزرگترین اســتریم دنیاست.
این غول فناوریهای رایانهای ،برای ســهمگیری از
بازارروبهرشدصنعتاستریم،ازهیچاقدامیفروگذار
نیســت و حاال بــا قــراردادی نجومی ،مشــهورترین
مجری تلویزیونی آمریکا را برای برنامهسازی در این
سرویس ،استخدام کرده اســت .طبق این قرارداد،
اپراوینفریمجریپروژههایمتعددیدرقالبهای
مختلففیلم،شویتلویزیونی،اپلیکیشنهایتلفن
همراه و حتی کتاب برای اپل خواهد بود .همچنین
وینفری که بیش از هرچیز بــرای اجرای برنامههای
گفتوگومحورمشهورشدهاست،یکبرنامهتاکشو
برایاینسرویساستریمتولیدخواهدکرد؛برنامهای
کهبااجرایخودش،احتما ًالیکیازبرگهایبرنده
اینسرویسدرآیندهنزدیکخواهدبود.
▪اپراوینفری،استادارتباطبامخاطب

اپــرا وینفــری مجــری و برنامه ســاز لیبریایی تبــار

آمریکایی 31 ،ســال اســت کــه برنامــه «شــوی اپرا
وینفری»رااجرامیکندوطی 25فصلبرنامهسازی،
آمــار فوقالعاده بیــش از چهــار هــزار و 500اپیزود
اجــرای برنامــه را از خود بــه جا گذاشــته و همچنان
هم پرمخاطب اســت .این مجری  64ســاله که حاال
مدیر یک شبکه تلویزیونی هم هست ،سالهاست به
چهرهای تبدیل شده که امتحان خودش را پسداده
و سرمایهگذاری روی برنامهاش بدون تردید سودده
خواهد بود .به همین دلیل هم هســت که اپل او را به
عنوانشریکرسانهایاشانتخابکردهاست.گفته
میشودبراساساینقراردادبلندمدت،برنامههایی
ساخته میشــوند که «ارتباط با همه مردم جهان» را
هدفگرفتهاند.
▪ورودقدرتمندانهاپلبهدنیایاستریم

طبق اخبار منتشرشــده ،شــرکت اپل تالش کرده تا
تمرکز خــود را از روی محصوالت الکترونیکی مانند
آیفون و مــک ،بــه ســرویسهای پولســازتری مانند
استریم ،تغییر دهد .به همین دلیل است که در چند
ماه اخیر با ستارههایی مانند جنیفر آنیستون و ریس
ویتراسپونبرایسریالهایتلویزیونیقراردادهای
همکاریامضاکردهاست.اینسرویسهمچنینقرار
استدوسریالباحضوراستیوناسپیلبرگودیمین
شزل (کارگردان «الال لند» ) بسازد؛ سریالهایی که

...

با پایان یافتن فاز اول سریال «بچه مهندس» ،سریال کرهای
«بخش قلب» از شبکه دوم سیما پخش میشود.
به گزارش مهر ،این ســریال از شــنبه تا پنج شــنبه ســاعت
 21:30روانه آنتن می شــود و بازپخش آن ســاعت 1:00
بامــداد 12:00 ،و  16:00خواهــد بــود .داســتان ایــن
سریال کره ای درباره پزشکان و رزیدنت هایی است که در
بخش جراحی قلب بیمارستان دانشگاه «گوانگ هی» کار
می کنند و طی این همــکاری داســتان های مختلفی رقم
میخورد.
همچنین تابستان امســال ســریال «پدر» که قرار بود ماه
رمضان از شــبکه دو ســیما پخش شــود ،در جدول پخش
برنامه هــای شــبکه دو قــرار دارد و بــه زودی روانــه آنتن
می شود.

با توجه به نامهای بزرگ پشــت دوربین ،امید زیادی
برایموفقیتدارند.
▪رقابت ادامه دارد...

در این میان کمپانیهای قدیمیتر سرویس استریم
یعنی نتفلیکــس ،آمــازون و HBO goدر حال انجام
سرمایهگذاریهای سنگینی برای ادامه این رقابت
هســتند .جالب اســت بدانید قرارداد یــک میلیارد
دالریاپل،ارزشیتقریب ًامعادلهزینههاییاستکه
آمازوندرسال( 2013اولینسالفعالیتسرویس
اســتریم) ســرمایهگذاری کرده بود.البته این مبلغ،
هزینهای است که اپل فقط در قرارداد با اپرا وینفری
پرداخت میکند و بقیه برنامههــای اپل هزینههای
خودشان را دارند .در ســال 2016نیز HBOاعالم
کــرد دو میلیارد دالر برای برنامهســازی در اســتریم
اختصاصیخودکه HBOgoنامدارد،سرمایهگذاری
کرده اســت .جالب این جاســت شــرکت مخابراتی
 AT&Tدر هفتــه گذشــته ،قــراردادی  85میلیــارد
دالری با کمپانی «برادران وارنر» برای تولید و توزیع
برنامههای اســتریم امضا کرد .با تمام این تفاصیل،
هنوزآنچهنتفلیکسبرایتولیدمحتوایاورجینال
هزینه میکند ،بیشــتر از بقیه اســت؛ این ســرویس
بودجهایهفتمیلیارددالریبرایبرنامههایخود
درسال 2018برنامهریزیکردهاست.
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اتفاق روز
یک سریال کره ای جایگزین «بچه مهندس»
می شود

فارس  -تصویربرداری ســریال «بچه هــای گروهان بالل»
به کارگردانی عبدالرحمن شــلیلیان در  10قسمت برای
هفته دفاع مقدس به پایان رسیده است .امیررضا دالوری،
محسن قصابیان ،کاوه خداشناس ،وحید رهبانی ،ارژنگ
امیرفضلی و مهرداد ضیایی از بازیگران این سریال هستند
که در کنار بازیگران نوجوان ایفای نقش میکنند.
فیلم نامــه ســریال «بچه هــای گروهــان بــال» بر مبنــای
خاطرات و طرحی از عبدالرحمن شــلیلیان توســط داوود
امیریان نویســنده رمان ها و فیلم نامه های دفاع مقدس به
تهیه کنندگی عزیز علیزاده تولید شــده اســت .در خالصه
داستان این سریال آمده اســت :گروهان بالل نام گروهان
مهندسی رزمی اســت که نیروهای آن را جوانانی تشکیل
می دهند که همگی راننده لودر و بولدوزر هســتند .رحیم
جوان جانبازی است که فرماندهی این گروهان را به ناچار
و به سودای رفتن دوباره به خط مقدم جبهه پذیرفته است.
این ســریال قرار اســت در هفته دفاع مقدس از شــبکه یک
سیما پخش شود.

مجری ســابق برنامه «هفت» از گزارشــگر مســابقه ایران و مراکش
انتقاد کرد.
محمــود گبرلو با انتشــار یادداشــتی کوتــاه در نقد عملکــرد عادل
فردوسی پور در اینستاگرام خود ،واکنشی انتقادی به گزارش این
مسابقه داشت .او در این باره نوشت:
گزارشــگری عادل فردوسی پور در شــب مســابقه ایران و مراکش
فاجعهبود.نشانداداومدیرومجریلحظاتبحرانوهیجاننیست
و در مقابل جواد خیابانی چقدر پخته و حرفهای این لحظه حیاتی رو
گزارش کرد .یک بار دیگه فیلم رو ببینید و کلمات فردوســی پور رو
گوش کنید .او ًال که اصال حواســش نبود و تا چند ثانیه اصال متوجه
نشد که قضیه چیه .انگار به تلویزیون نگاه نمی کرد و بعد از کلمات
بسیار سطحی استفاده کرد« ...این پسرها!...ای جونم کیروش!
چقدر کیف کردیم!» و در عوض خیابانی بسیار مسلط هم لحظه گل
رو خیلی رسا بیان کرد و هم در لحظه لفظ جهانی رو برای این گل و
بازیکنان به کار برد و باز در لحظه به امتیاز به دســت آمده هم اشاره
کرد .توی استودیو هم عادل اونقدر هیجان کاذب داشت که حتی
دریغ از دو کلمه کالم درست و حسابی و همش میگفت دیگه نباید
امشب آگهی پخش کنند ،در صورتی که اص ً
ال بحث آگهی نبود بلکه
خبر ساعت  22باید روتین پخش میشد .یا عدم حضور تحلیلگری
قوی کــه کمک حال او باشــد مثل صــدر عزیز و در مقابــل خیابانی
و قاســمی زیباترین تحلیل را بر زبــان جاری ســاختند .وظیفه یک
مجری در وهلــه اول کنترل خــود و مخاطب در شــرایط هیجانی و
بحرانی است.
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جنجال روز

جالب روز

ممیزی اجرای بهنام قاسمی در «خندوانه»

ماجرای صداوسیما و حق پخش جام جهانی

کیک  120کیلویی «ماه عسل»

جمعه شب بهنام قاسمی ،شــرکت کننده سابق
«خنداننده شو» به عنوان کمدین در برنامه حضور
یافت و استندآپی با لهجه ترکی و با موضوع تولید
از حمایــت ملــی اجــرا کــرد؛ اجرایی کــه هنگام
بازپخــش «خندوانــه» حــذف شــد .قاســمی در
اینستاگرام به این اتفاق واکنش نشان داد و ضمن
اظهار بی اطالعــی ،توضیح داد کــه بخش هایی
از اجرایش در همــان پخش اول هم حذف شــده بود .او در ضمن در پاســخ به
درخواست دنبالکنندههایش ،قول داد آن را تمام و کمال در الیو اینستاگرام
اجرا کند یا ویدیوی آن را در کانالش به اشتراک بگذارد؛ اجرایی که حتی ممکن
است برایشگران تمام شود.

چند روزی است شــایعاتی درباره خریداری حق
پخش مسابقات جام جهانی به وجود آمده و برخی
با اســتناد به ایــن که گزارشــگران صداوســیما،
اجازه تصویربرداری از مســابقات را نداشته اند،
گفته اند احتما ًال صداوســیما حق پخش بازی ها
را خریداری نکرده و تصاویر را از شبکه های دیگر
ســرقت کرده اســت! در این میان گفته می شود
آیتم های «بیســت هجده» نیز از شــبکه  beIN SPORTSبرداشته شده است و
با محو لوگو ،روی آنتن شبکه سه می رود .برخی نیز معتقدند صداوسیما تنها
باکس گزارشگری خریداری نکرده و حق پخش بازیها را پرداخت کرده وگرنه
فیفا با استفاده از شکایتهای قانونی ،جلوی پخش مسابقات را میگرفت.

یکی از غافلگیری های قســمت آخــر برنامه «ماه
عســل» کیکی ا ســت که هــر ســال به مناســبت
پایان برنامه پخته می شود و در گوشه ای از دکور
برنامه خودنمایی می کند .این کیک که هر سال
متناســب با شــکل ظاهری دکــور برنامــه تزیین
می شــود و امســال صندلی طالیی معروف «ماه
عســل» روی آن به چشــم می خــورد ،طبق اعالم
شــیرینی پز آن ،تقریب ًا  120کیلو وزن داشت! تا جایی که حتی رامبد جوان را
در مورد این که آیا واقع ًا کیک است یا ماکت ،به شک انداخته بود و در نهایت با
برش زدن و جدا کردن تکه ای از آن توانســت باور کند که هر دو طبقه آن واقعا
کیک است!

...

سینمای جهان

«فونان» بهترین پویانمایی جشنواره انسی
«بچه های گروهان بالل» سریال هفته دفاع
مقدس شد

ایسنا  -در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد ،برای عرضه فیلمهای سینمایی ایرانی «آپاندیس»
به کارگردانی حسین نمازی« ،زرد» به کارگردانی مصطفی تقیزاده« ،صفر تا سکو» به کارگردانی سحر مصیبی و «مسلخ» به کارگردانی اصغر
نصیریپروانهنمایشخانگیصادرشد.

داســتان زندگینامهای دنیس
دو کــه دربــاره خشــونت های
خمرهای ســرخ ســاخته شــده
است،موفقشدجایزهکریستال
جشــنواره بین المللــی فیلــم
پویانمایــی انســی  2018را
کســب کند.به گزارش مهر ،در
حالی که «فونان» ســاخته دنیس دو موفق به کسب جایزه
کریستال انسی شــد« ،نانآور» ســاخته نورا تومی نیز سه
جایزهراازآنخودکردکهشاملدوجایزهاصلیمخاطبانو
جایزهویژههیئتداوراناینجشنوارهبود.امسالدونکته

در جشــنواره مشــهود بود که
شاملافزایششمارفیلمهای
بلند بــا مضامین سیاســی و از
ســوی دیگر ارائه فیلمهایی از
فیلــم ســازان زن بــا توجــه به
موضوعتبعیضجنسیتیبود.
انسی 2018جایزهکریستال
افتخاری خود را به ب َِرد بِرد آمریکایی کارگردان «شــگفت
انگیزان»اهداکرد«.آخرینداستان»ساختهاشکانرهگذر
کهدربخشغیررقابتینمایشدادهشدتنهانمایندهایران
درایندورهبود.

فیلم جان تراولتا از منتقدان صفر گرفت

منتقدان سایت راتن تومیتوز
به «گاتــی» جدیدتریــن فیلم
جــان تراولتــا کــه دربــاره
زندگــی جنایتــکار معروف،
جان گاتی اســت و به تازگی
در ســینماهای آمریکا اکران
شــده اســت ،امتیــاز صفــر
درصد دادند!
به گزارش مهر ،جان تراولتا قبل از این هم برای فیلمهای
«زنده بمان» محصول سال 1983و «ببین کی داره حرف
می زنه» محصول  ،1993امتیاز صفر درصد را از سایت

راتن تومیتوز دریافت کرده بود
و برای ســومین بار این اتفاق را
تجربه میکند .گلن کنی منتقد
نیویــورک تایمــز از ایــن اثــر به
عنوان یک فیلم بسیار مالل آور
یــاد کــرده و منتقــد هالیــوود
ریپورتر آن را واقعا وحشــتناک
خوانده اســت که هــم از نظر متــن و هم هر چیــز دیگری
کسالت بار اســت.این فیلم در اکران روز جمعه خود تنها
 614هزار دالر فروخت و میانگین فــروش  3500دالر
برای هر سالن سینما برای آن پیشبینی میشود.

...

سینمای ایران

انصراف حسن فتحی
از ساخت «بامداد خمار»
بعد از پایان سریال «شــهرزاد» ،خبرها حاکی از این بود که
حسن فتحی قصد دارد ســریال جدیدی را بر اساس رمان
«بامداد خمار» بسازد ،اما او به تازگی در مصاحبهای اعالم
کرده که این پیشــنهاد را بررســی کرده و از ساخت سریال
انصراف داده است.
به گزارش ایسنا ،حسن فتحی در پاسخ به سوالی درباره
کار جدیدش توضیح داد« :هم اکنون اولویت من ساخت
فیلمی ســینمایی بر اســاس رمانی به نام «کنتس ســلما»
اســت که توســط خانم فریده گلبو نوشته شــده است ».او
با نغمه ثمینی مشــغول کار روی فیلم نامه «کنتس سلما»
اســت و بــه محض آمــاده شــدن فیلم نامــه ،کار را شــروع
خواهد کرد.

...

گفت و گو

کسی هوای بازیگران مستضعف
سینما را ندارد
محمــد اکبــری  -بازیگــر پیــش کســوت ســینما و
تلویزیون،کمتوجهی مدیران تولید هنری را دلیلکمکاری
خود بیان کرد.
امیـر موالیـی بازیگـر پیـش کسـوت سـینما و تلویزیـون
در گفت وگـو بـا خراسـان اظهـار کـرد« :ایـن روزهـا هیـچ
کـس بـه مـا توجهـی نـدارد .بـه رغـم حضـور  48سـاله در
سـینما و بـازی در کنـار بسـیاری از سـتاره ها همچنـان
منتظـر زنـگ تلفـن مانـده ام ».وی افـزود :بـه رغـم ایـن که
میـزان تولیـد سـریال های سـیما نسـبت بـه سـال های
قبـل بیشـتر اسـت و رئیـس سـازمان صداوسـیما صحبـت
از تولیـد سـاالنه یکصـد سـریال در تلویزیـون بـه میـان
مـی آورد اما چند سـال اسـت که سـهم مـا برای حضـور در
ایـن سـریال ها صفـر اسـت .موالیـی بـا انتقـاد از فرامـوش
شـدن خـود و تعـدادی از همکارانـش از ذهـن مدیـران
تولیـد سـینمایی و تلویزیـون خاطرنشـان کـرد« :بـا وجـود
این مـردم همـواره بـه مـا لطـف دارنـد و در اتوبـوس و مترو
از مـا سـوال می کننـد کـه چـرا کار نمی کنیـد».
وی با بیان ایــن که برخالف تصور عموم مــردم تنها تعداد
خاصی از بازیگران هستند که شرایط مالی فوق العاده ای
دارند افزود« :بســیاری از مردم بــاور نمی کنند که امثال
من در جنوب شهر ساکن هستیم ،با مشکالت اقتصادی
دســت به گریبانیم و از همه مهم تر در شغل و حرفه خود با
بی مهری هایی مواجه هستیم که درد را بیشتر می کند».
وی با بیان این که انقالب اســامی انقالب مســتضعفان
بود ،خاطرنشــان کــرد« :ســینمای ایران پــس از انقالب
اســامی تکامل پیدا کرد و ما به عشــق همین ســینما در
این عرصه فعالیت می کردیم اما اکنون جزو مستضعفان
به شــمار می رویــم و کســی هوای مســتضعفان ســینما و
تلویزیون را نــدارد .در حالی که امام راحــل فرمودند این
انقــاب متعلق بــه مســتضعفان اســت ».موالیی بــا بیان
ایــن کــه از  13ســالگی وارد حرفه بازیگری شــده اســت
افــزود« :اکنــون  62ســال دارم و بســیاری از بازیگــران
همسن وسال من هستند که این روزها در خانه های خود
افســردگی گرفته اند؛ آن ها هم مانند من عاشق کارشان
هستند و تمام دردشان دوری از کارشان است».
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