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«به وقت شام» قطع ًا به جشنواره
فیلم فجر میرسد

...

چهره ها و خبرها

بهنوش بختیاری در فیلم سینمایی «الزانیا» به کارگردانی
حســین قناعت بازی میکنــد .او پیشــتر در فیلــم کودک
«قهرمانــان کوچــک» بــا ایــن کارگــردان
همکاری داشت که اتفاق ًا اکران موفقی را
هم تجربه کرد .در «الزانیا» اکبر عبدی هم
حضور دارد.

...

تلویزیون
تکذیب دستمزد  250میلیونی محسن
چاووشی
صبح دیروز نقد سینما اعالم کرد که محسن چاووشی برای
تیتراژ سریال «سایه بان» مبلغ  250میلیون تومان دریافت
کرده است .این خبر به سرعت در بسیاری از رسانهها منتشر
شد .نوید محمودی تهیه کننده «ســایه بان» در گفتوگو با
آیسینمارقماعالمشدهدربارهدستمزدمحسنچاووشیرا
رد کرد و گفت :تلویزیون اصال از این پولها ندارد که بخواهد
برای یک تیتــراژ به خواننــدهای بپردازد.نوید محمودی در
واکنش به این خبر گفت« :من ابتدا میخواستم درباره این
خبر سکوت کنم چون سکوت سرشــار از ناگفتههاست ،اما
حاال می گویم که این گونه اخبــار از یک فضای بیمار بیرون
میآید ،نه اینکه کســی بخواهد دربــاره واقعیتها اطالع
رســانی کند ».او ســپس گفت« :به نظرم هر عقل ســلیمی
میفهمدکهتلویزیونبرایخواندنیکتیتراژ 250میلیون
تومان به یک خواننده نمیدهد و کامال مشــخص است که
هم ما به عنــوان تهیه کننده و هم رســانه ملی ،اصــا از این
پولها نداریم! من نمیخواهم بیــش از این درباره یک خبر
غیر منطقی صحبت کنم ،زیرا این خبر اشــتباه است و تنها
میتوانم آن را از اساس تکذیبکنم».

«همسرایی» نوروز  97پخش میشود
محمدرضا وکیلی طباطبایی تهیه کننده «همســرایی» در
گفتوگوبامهردربارهاینسریالکهاینروزهادرحالتولید
است ،اظهار کرد« :سریال «همسرایی» یک اثر  ۵۲قسمتی
است که هر قسمت  ۲۵دقیقه دارد و در طول کار بازیگران
زیادی به عنوان مهمــان اضافه می شــوند ».وی ادامه داد:
«این ســریال زیرمجموعه گروه اجتماعی شبکه سه است و
سوژه ای اجتماعی دارد .ما در این کار به محوریت خانواده
و پایبنــدی به اصــول اخالقــی در خانواده توجه نشــان می
دهیم».وکیلی اظهار کرد« :تصویربرداری این سریال حدود
سهماهطولمیکشدوچونماجراهایقصهدرشبعیدرخ
می دهد و قرار است نوروز  ۹۷پخش شود ما سعی می کنیم
در حدود سه ماه تصویربرداری کار را تمام کنیم ».این تهیه
کننده درباره دیگر جزئیات این سریال اظهار کرد« :تاکنون
بخش زیادی از فیلم نامه این سریال نوشته شده و همچنین
لوکیشنهایمختلفیازجملهسفرهخانه،قهوهخانه،خانه
های شخصیت های سریال و ...را داریم».

و طبیعت ًا بیپاسخ هم ماند.
شــاید ناکامــی در اغنــای
مخاطــب را بتــوان در چند
عامل خالصه کــرد .اول آن
که فضای گفتوگو چندان
تفاوتی با فضــای گفتوگو
هایپیشازایننداشت؛همانفضایرسمی
و سنگین و فرمایشی که حتی برخی عبارات
خاص رشــیدپور برای شکســتن آن بی فایده
بود.
عامل دیگری که مخاطب را
ناامید از دیدن گفت وگویی
متفــاوت کرد شــاید چینش
ســؤالها و محتــوای هــر
پرسشبودکهبازهمچندان
تفاوتیباگذشتهنداشت.مضافبرآنکهجای
برخیپرسشهایاساسیمردموکارشناسان
در آن خالــی بــود و بــه جــای آنها ،ســؤاالت
کماهمیتترپرسیدهشد.هرچنددرابتدایهر
پرسشباعباراتیازایندستمواجهمیشدیم
که« :جســارت بنــده را ببخشــید» یــا «ناچارم
بپرســم» یا «لبخند شــما به مــن این اجــازه را
میدهدکهخیلیصریحبپرسم»و...امادرست
بعــد از این عبــارات ،با یک پرســش معمولی و
مسبوق به ســابقه مواجه میشــدیم که حتی
میشدپاسخآنراحدسزد.
عاملسومنیزکهبهنوعیباز
بــه تبحــر مصاحبهکننــده
برمیگردد ترفنــد قدیمی و
پیشپاافتادهضدمصاحبهای

1

حامد بهداد بازی در فیلم ســینمایی «خودســر» را به پایان
رســاند .او بازیگر اصلی این فیلم کمدی سیاسی است که
کمــال تبریــزی کارگردانــی کــرده اســت و
احتما ًال در سال  97اکران میشود .بهداد
این روزها فیلم تحسینشده «سد معبر» را
روی پرده سینماها دارد.
الناز شاکردوســت دیروز در صحنه فیلم برداری «دو طبقه
روی پیلــوت» مصدوم شــد و به بیمارســتان انتقــال یافت.
ســاعتی بعد از انتشــار این خبر ،شــایعهای
مبنی بر ضربه مغزی این بازیگر در فضای
مجازی منتشــر شــد کــه به ســرعت هم
تکذیب شد.

میزان  -محمد خزاعی تهیهکننده فیلم سینمایی «به وقت شام» درباره برخی شایعات مبنی بر نرســیدن این فیلم به جشنواره فیلم فجر گفت:
«صحبتهایی مبنی بر نرســیدن فیلم «به وقت شام» ســاخته ابراهیم حاتمی کیا گفته شــده اســت اما من این نوید را می دهم که «به وقت شام»
قطعا به جشنواره فیلم فجر خواهد رسید ».چند روز پیش نیز پوستر فیلم برای حضور در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

۲

رشیدپور نتوانست در گفتوگوی تلویزیونی خود با روحانی ،انتظارات را برآورده کند

انتظار در حد «حاال خورشید»
نتیجه در حد «نگاه یک»

مجید فکری  -دوشنبهشــب در حالی پای گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور نشســتیم که اغراق نیست اگر بگوییم بیش از
خود رئیسجمهور ،رضا رشیدپور و شــیوه هدایت گفت و گویش بود که بر تعداد مخاطبان این برنامه تلویزیونی افزود .شیوه
ژورنالیستی خاصی که از وی در برنامه «حاال خورشید» شاهد آن بوده ایم؛ پرسشهایی به فرم قیف وارونه ،تأملبرانگیز ،چالشی
و به شدت هدایتشده .شیوهای از مصاحبه که برای هر بیننده صاحب دغدغهای جذاب است.
بنابراین مخاطب رســانه ملی انتظار داشــت
همین شــیوه را در این گفتوگوی تلویزیونی
هم شاهد باشــد اما با برنامهای مواجه شد که
عــدهای در فضــای مجازی بــر آن نام «شــوی

تلویزیونــی» نهادنــد .هرچنــد خروجی کلی
برنامــه تــا حــدی متفــاوت و حتــی مفیدتر از
نمونههای مشــابه قبلی بود اما بــاز هم حس
اغنــای الزم را به مخاطب نمــیداد .نه به این

...

معنا کــه بایــد لزومــ ًا تمامــی ســؤاالت مهم و
اساسی مردم و کارشناســان پرسیده و پاسخ
داده میشد ،بلکه به این معنا که بخش مهمی
از سؤاالت اساسی و مهمتر هرگز پرسیده نشد

۳

...

پیشنهاد روز

حاشیه روز

َ
«ش ِنل» در شبکه نمایش خانگی

پایان بحثبرانگیز «سایهبان»

«سایهبان»دوشنبهشببهپایانرسیدوسرنوشت
همه شخصیتها مشخص شــد .قسمت پایانی
هم مانند قبلیها ،بــه اندازه کافی ،موســیقی و
اسلوموشن داشت ولی آن چه بیش از همه توی
ذوق میزد ،پایانی بود که برای شــخصیتها در
نظر گرفته شده بود .سعید و ناصر برخالف روند
داستان ،رفیق شدند ،نسترن به خانه همسرش
برگشــت ،کارگاه مبلســازی روبــهراه شــد و در
نهایت هم سارا و سهراب تلویح ًا آرمان را بخشــیدند .اما این اتفاقات ،چنان در
زمانی کوتاه رخ داد که بسیاری را ناراضی کرد .مخاطبان معترض هم به صفحه
اینستاگرام سریال هجوم بردند و این صفحه را به صحنه بیان اعتراضات علیه
برادران محمودی تبدیل کردند.

فیلم ســینمایی «شــنل» چنــد روزی هســت که
به شــبکه نمایش خانگــی آمده اســت .این فیلم
را حســین کندری کارگردانی کرده اســت و در
جشنواره ســال گذشــته فجر ،در بخش خارج از
مســابقه حضور داشــتَ .
«شــنل» که در اواسط
پاییز روی پرده رفته بود ،فروش خوبی نداشت و
با 246میلیون تومان به کار خود پایان داد .با این
حال َ
«شنل» از قصه و روایت محکمی برخوردار
است و تعلیق خوبی هم دارد .باران کوثری و رضا بهبودی در نقشهای اصلی
فیلم بازی کردهاند .رضا بهبودی که اولین حضور جدی خود را در سینما تجربه
میکند ،از تئاتر به سینما پا گذاشته است و با بازی در نقش کشیش «اکسیدان»
شناخته میشود.

است که رئیسجمهور محترم بارها از آن بهره
جســت و اتفاق ًا به خوبــی هم نتیجــه داد و آن
توضیحمجددومطولپرسشبهجایپاسخبه
آن اســت و در نهایــت پاســخی کوتــاه و گاه
دیپلماتیــک .در واقــع ایــن شــیوه یکــی از
روشهاییاستکهتحتعنوان«تکنیکهای
ضدمصاحبه» به برخی مسئوالن آموزش داده
میشــود (یــا برخــی هــم بــه طــور تجربــی
آموختهانــد!) و بــه مصاحبهشــونده کمــک
میکند تا زمان را تلــف کند و با تعداد کمتری
ســؤال مواجه شــود و همین طور اجازه ایجاد
چالشراازمصاحبهکنندهبگیرد.دراینگونه
موارد ،ایــن مصاحبهکننده یا مجــری برنامه
استکهبایدباهدایتمصاحبهبهشیوهبسته،
ازکلیگوییمصاحبهشوندهواتالفوقتودر
نتیجــه بیعالقگــی و بیتوجهــی مخاطــب
جلوگیری کند که متأسفانه رضا رشیدپور در
این بخش هم موفق عمل نکرد.
هرچنــد نمیتــوان نقــاط قــوت ایــن برنامه
را نیــز نادیــده گرفــت از جملــه تحدیــد
موضــوع و مصداقی کردن ســؤاالت توســط
مصاحبهکننده و تأکید و پررنگسازی برخی
پاســخهای رئیسجمهور بــرای ایجاد توجه
و توقع.
خالصــه آن کــه  60دقیقــه گفتوگــوی
تلویزیونــی رضا رشــیدپور و حســن روحانی
در حالی پایــان یافت که رشــیدپور به برنامه
«حاال خورشــید»ش برگشــت و خیلــی از ما
تــا  5دقیقه بعد هنــوز از خود میپرســیدیم:
«همین؟ تمام شد؟»

...

اتفاق روز
بازتاب گفتوگو با رئیسجمهور در «حاال خورشید»
از زمانی که نام رضا رشــیدپور به عنــوان یکی از
چهرههایی که در میان مجریهای تلویزیون ،به
صراحت و صداقت مشهور است ،برای گفتوگو
با رئیسجمهور مطرح شــد ،صفحه اینستاگرام
او و برنامه «حاال خورشــید» به مکانی برای بیان
خواســتهها و مشــکالت کاربــران تبدیل شــده
بود و بعد از پایان مصاحبه هــم از گزند منتقدان
دور نماند .با ایــن حال رضا رشــیدپور در برنامه
دیروز صبــح «حاال خورشــید» ،ضمن بیان ســه نکتــه دربــاره گفتوگویش با
رئیسجمهور ،نظرات مخاطبان را که غالب ًا هم منفی بود ،بدون سانسور قابل
توجهی خواند و حتی یکی دو کامنت نسبت ًا بیادبانه را که علیه خودش نوشته
شده بود روی آنتن زنده قرائت کرد.

...

سینمای ایران
عوامل فیلمها برای سیمرغ مردمی
رای نمیدهند
مهــر  -آخریــن خبرهــا از رای گیــری مردمــی در ســی و
ششمین جشــنواره ملی فجر حاکی از آن است که امسال
تمهیدات جدی تری اندیشــیده شــده تــا ایــن آرا واقعی تر
باشد .دست اندرکاران خانه سینما به عنوان متولی انجام و
نظارت بر رای گیری مردمی برای انتخاب سیمرغ مردمی
جشنواره ملی فیلم فجر ،امســال تصمیم را بر این گذاشته
اند که تنها بلیت هایی امکان شرکت در رای گیری را داشته
باشند که بارکد آنها مخصوص خرید مردمی باشد.
تفاوت رای گیری امسال با سال های گذشته این است که
دیگر بلیت هایــی که در اختیــار تهیه کننــدگان فیلم های
حاضر در جشنواره قرار می گیرد نمی توانند در رای گیری
مردمی شرکت کنند.

سرتیپی خبر داد:

ی ماه
رشد فروش سینماها در د 
فــارس  -علــی ســرتیپی رئیس کانــون پخــش کنندگان
ســینمای ایران درباره فروش فیلمهــا و اقبال مخاطب در
دی گفت« :فیلمهای ســینمایی در دی ماه با رونق خوبی
مواجه شد با این که ما شاهد اغتشاشات در دی ماه بودیم
اما همچنان مخاطبان از فیلمها استقبال کردند .در سال
 95در دی مــاه فروش فیلم ها به رقــم  11میلیارد و 500
میلیون تومان رسید و یک میلیون و  730هزار تماشاچی
از آثار دیدن کردند .این درحالی است که در دی سال 96
فروش  15میلیارد و  700میلیون تومان بود و دو میلیون و
 20هزار نفر مخاطب به سالنهای سینما آمدند».
وی ادامه داد« :در دی امســال شاهد رشــد خوبی بودیم و
همان طور که پیشبینی شده بوده فروش خوب «آینه بغل»
به اکران دی کمک کرد و شاهد رشد در این ماه بودیم».
رئیــس کانــون پخــش کننــدگان ســینمای ایــران درباره
پیشبینی فروش فیلمها در ماههای بهمن و اسفند گفت:
«به نظ ر میرسد شورای صنفی نمایش و وزارت ارشاد باید
برنامهای برای این دوماه داشته باشند زیرا با این روند شاهد
برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم و اگر فیلم قابل توجهی
اکران نشود ما رونق سال گذشته را در این دو ماه نخواهیم
داشت .سال گذشــته با اکران «خوب بد جلف» رونق قابل
توجهی به بهمن و اسفندماه داده شد».
بنابراین گزارش ،شورای صنفی نمایش هنوز با اکران فیلم
مجیدی (پشــت ابرها) و فیلم جلیلوند (بدون تاریخ ،بدون
امضاء) موافقت نکرده است.

...

سینمای جهان

ضرر  39میلیونی نتفلیکس
به خاطر کوین اسپیسی
خبرآنالیــن  -گــزارش مالــی «نتفلیکــس» در یک
چهارم پایانی سال  2017منتشر شد.
این گزارش مشــخص میکنــد که قطع همــکاری با
کوین اسپیسی و متعاقب آن نیمهکاره ماندن برخی
از پروژههــای مهــم این کمپانــی ضــرر هنگفت 39
میلیوندالریبهشرکتتحمیلکردهاست.سرویس
استریمنتفلیکسدرماهنوامبروپسازافشاگریهای
جنجالی علیه کوین اسپیســی اعالم کرد که دیگر با
این ستاره سینما همکاری نخواهد کرد .این تصمیم
با تعلیــق تولید ســریال «خانه پوشــالی» همراه شــد
که نقــش اصلی آن را اسپیســی بــازی میکرد .پس
از آن نتفلیکــس اعالم کرد که فصل ششــم ســریال
«خانه پوشــالی» را با محوریت شخصیت رابین رایت

میسازد و به دست مخاطبان سریال میرساند.
دیگر پروژهای که با این تصمیــم لطمه خورد فیلمی
دربــاره زندگی «گــور ویدال» نویســنده سرشــناس
آمریکایی بود .اسپیسی بنا بود که در این سریال نقش
اصلی را بازی کند .این پــروژه با تهیهکنندگی کوین
اسپیسی در مرحله پستپروداکشن متوقف شد.
در سیل رســواییهای پیدرپی ســتارگان هالیوود،
نتفلیکس مجبور شــد تا به همکاری با لوییس ســی.
کی کمدین سرشــناس نیز خاتمه دهد .سپس دنی
مترسوننیزدرلیستسیاهنتفلیکسقرارگرفت.این
دو چهره سرشناس نیز با اتهامات آزار و تجاوز جنسی
روبهرو شدند .البته قطع همکاری با این دو تن چندان
ضرر هنگفتی برای نتفلیکس به همراه نداشته است.
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