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اصغر فرهادی
با «همه میدانند» رکورد زد

...

نقدی بر موج انتقادات علیه «خندوانه»

سینمای جهان

همبازی شدن سه ستاره زن هالیوود
نیکول کیدمن ،مارگو رابی و شارلیز ترون در فیلم «منصفانه
و متعادل» با یکدیگرهمبازی میشوند.
به گزارش برنا ،جی روچ قرار است روی صندلی کارگردانی
فیلم «منصفانه و متعادل» بنشــیند و فیلم نامــه فیلم را نیز
چارلزرندولف،نویسندهفیلمنامهفیلم«رکودبزرگ»نوشته
است .فیلم «منصفانه و متعادل» به زندگی کاری راجر ایلز
میپردازد که زمانی مشاور سیاسی برای دو رئیسجمهور
آمریکا به نام نیکســون و ریگان بود و بعد مدیر عامل شــبکه
محافظهکار فاکسنیوز شد و در نهایت در مواجهه با اتهامات
آزار و اذیت جنسی ،مجبور به ترک این مقام و شبکه شد .در
سال  ،۲۰۱۶گرچن کارلسون ،مجری سابق شبکه فاکس
نیوز ،به اتهام آزار و اذیت جنسی از راجر ایلز شکایت کرد.

حذف عرفان خان از سریال هندی آمازون
به دنبال بیمــاری عرفان خان ،نام وی از حضور در ســریال
هندی آمازون خط خورد.
به گزارش مهر ،در حالی که عرفان خان به دلیل درمان یک
بیماری سرطان خاص در لندن مشغول معالجه است ،نام او
از حضور در یک سریال سیاسی طنزآمیز خط خورد .عرفان
خان که یکی از چهرههای مشهور هالیوود است ،از حضور
در سریال «گورمینت» که محصولی از آمازون خواهد بود و
پیشتر اعالم شده بود با عنوان «وزیر» ساخته میشود ،کنار
گذاشــته شــد .بازیگر فیلمهایی چون «دنیای ژوراسیک»
و «زندگی پــای» مدتی اســت از یک نوع نادر ســرطان رنج
میبرد و در لندن تحت معالجه است.
ســال پیش آمازون اعــام کــرده بود ایــن بازیگــر در راس
بازیگرانی جــای دارد که قرار اســت در ســریال در دســت
تولید این شــبکه بازی کنند .وی قرار بود نقش یک بازیگر
بالیوودی خودشــیفته را بازیکند که ناخواســته به عنوان
وزیر موقت فرهنگ انتخاب و بر خالف پیشبینیها دوباره
محبوب عامه مردم میشود .در بیانیهای که روز دوشنبه از
سوی عرفان خان منتشر شده ،وی گفته است با وجود این
که بازی در این سریال بسیار مورد عالقهاش بود اما از آن جا
که فیلم برداری آن ماهها به طول میانجامد و زمانی تعیین
شده دارد ،وی مجبور است به دلیل شرایط فیزیکیاش از
این پروژه بیرون بیاید .عرفان خان همچنین نوشــته است
که ماهها با این شــخصیت زندگی کرده و دوســت داشته با
این نقش جلوی دوربین برود اما با توجه به شــرایط موجود
امکان این کار را ندارد و منتظر اســت تا نتیجه این پروژه را
تماشا کند .اسفند امسال ،عرفان خان ۵۲ساله آشکار کرد
که از یک بیماری سرطان خاص عصبی حرکتی با درجه باال
در رنج است.

خبرآنالین -نمایشفیلمسینمایی«همهمیدانند»،تازهترینساختهاصغرفرهادی،یکشنبهشبدرفضایبازجشنوارهسارایووبااستقبال
گستردهچندینهزارتماشاگرهمراهشد.پیشازشروعفیلم،میرسادپوریواترامدیراینجشنواره،اینتعدادتماشاگررابیشترینتعدادبیننده
براینمایشیکفیلمدرجشنوارهورکوردیدرهمه 24دورهبرگزاریاینمراسماعالمکرد.

 ۶نکته از متن و حاشیه هجدهمین جشن حافظ

« رگ خواب» رکورددار شد
مائده کاشیان  -دوشنبهشــب هجدهمین دوره جشن
«حافظ» برای دومین ســال متوالی ،در غیاب علی معلم
بنیان گذار این جشن و با حضور بســیاری از هنرمندان و
ســینماگران مختلف در برج میالد برگزار شد و برندگان
این جشــن ،تندیسهای حافظ خــود را به خانــه بردند.
طبقمعمولهرسال،اینجشندرحالیبرگزارشدکهبا
حاشیههایمختلفیهمراهبودواتفاقاتجالبتوجهیدر
آنافتاد.درادامهمطلبنگاهیبهمهمتریناینحواشیو
اتفاقاتانداختهایم.
«رگخواب»پرافتخار
فیلم «رگ خواب» به کارگردانی حمید
نعمــتا ،...با کســب شــش جایــزه در
بخشهای بهترین فیلم ،بهترین فیلم
نامه ،بهترین بازیگر زن ،بهترین بازیگر
مرد،بهترینموسیقیمتنوبهترینموسیقیترانه،بعداز
فیلم«لیال»دررتبهدومینفیلمسینماییپرافتخارجشن
حافظقرارگرفت.عالوهبر«رگخواب»«،التاری»باکسب
ســه جایزه و «خفهگی» با دو جایــزه ،مهمترین فیلمهای
این جشن بودند« .رگ خواب» پیشــتر در جشنواره ملی
فیلم فجر ،جشن منتقدان و جشن خانه سینما نیز موفق
ظاهرشدهبودوحاالمجموعجوایزداخلیخودرابهعدد
 19رساند.
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مدیریوفرهادیپرافتخارترینها
مهران مدیری که ســال قبــل به همراه
احســان علیخانــی ،به عنــوان بهترین
چهره تلویزیونی انتخاب شــده بود ،در
هجدهمین جشن حافظ ،برای دومین
سال متوالی موفق شد جایزه بهترین چهره تلویزیونی را
ازآنخودکند.اینسومینجایزهبهترینچهرهتلویزیونی
برایمهرانمدیریبود.اوکهدرمجموعششمینتندیس
حافظ خود را بــه خانه بــرد ،در کنــار اصغر فرهــادی ،به
پرافتخارترینچهرهتاریخاینجشنتبدیلشد.

۲

حرفهاییکهمهرانمدیرینگفت
بعدازاینکهناممهرانمدیریبهعنوان
بهترین چهره تلویزیونی اعالم شــد ،به
رویصحنهآمدوباشوخیهایشحضار
رابهخندهانداخت.اوضمنیادکردناز
علیمعلموتشکرازآذرمعماریانهمسرعلیمعلمگفت:
«منرفتمیکلحظهسیگاربکشمکهجایزهبردم!ممنوناز
لطفتان.زمانیهمجایزهمنرادادندکههیچکسنیست

۳

و همه رفتهاند ســیگار بکشــند ،ولی ایراد ندارد فیلماش
میماند! کلی حــرف تلخ آمــاده کرده بــودم ولی گفتند
امشباینهارانگوییدونمیگویم».
بازیگراناصلی«پدر»رویصحنه
ریحانه پارســا و ســینا مهــراد دو بازیگر
اصلی سریال «پدر» برای اهدای جایزه
بهترین بازیگر مرد درام تلویزیون روی
صحنــه آمدند .ریحانــه پارســا از اولین
حضورش در جشــن حافظ اظهار خوشحالی کرد و سینا
مهرادبهعلیمعلمسالمودرودفرستادوگفتبرایافتخار
اعالم این جایزه خوشــحال اســت .این جایــزه به مهدی
سلطانی رسید که در سریال «پدر» همبازی این دو بازیگر
جوانبودهاست.

۴

حاجعلیازفرزندشانسنیاورد!
بعد از ایــن که نــام مهدی ســلطانی به
عنوانبهترینبازیگرمرددرامتلویزیونی
برای سریال «شهرزاد» اعالم شد ،او به
روی صحنــه آمد و بــا کاراکترهایش در
سریال «پدر» و «شهرزاد» شوخی کرد و گفت« :من از پسر
شانس نیاوردم ،فرهاد که یاغی شد ،حامد هم که مرد! از
عروس هم شانس نیاوردم ،شهرزاد و لیال جفتشان خانه
خرابم کردند!» مهدی ســلطانی ضمن تقدیر و تشــکر از
هیئت داوران ،عوامل ســریال «شهرزاد» و بینندگان این
ســریال ،جایزهاش را بــه «هاشــمخانها» و علی معلمها
اهداکرد.

۵

شوخیمهدویانباحرفقبلیاش
وقتــی محمدحســین مهدویــان برای
دریافت جایزهاش به روی ســن آمد ،در
ابتدای صحبتهایــش از دیدن حمید
نعمتا ...ابراز خوشــحالی کرد و گفت
کهطرفداراوبودهاست.مهدویاندرمیانصحبتهایش
از ساخت فیلم «التاری» اظهار رضایت و خوشحالی کرد
و گفت زمان ســاخت این فیلــم ،رویای موج احساســات
تماشــاگران را داشــت ه که به آن رســیدهاند .اوادامه داد:
«میخواســتم چیزی هم راجع به حضرت حافظ بگویم،
اما چــون آخرینبار کــه درباره یک شــاعر ایرانی صحبت
کردم گنــد زدم ،ترجیح میدهــم دیگر چیــزی نگویم!»
اشاره مهدویان به حواشــی گفتههایش درباره فردوسی
و فاشیست دانستن او بود که در شبهای جشنواره فجر
سالگذشته دربرنامه«هفت»اتفاقافتاد.

۶

▪فهرست کامل برندگان

بخش تلویزیون
بهتریــن ســریال :پایتخــت ۵
(تهیهکننده :الهام غفوری)
بهترین کارگردان :حسن فتحی
(شهرزاد)
بهتریــن فیلــم نامــه :پایتخــت ۵
(محسن تنابنده)
بهتریــن بازیگــر زن درام :رویــا
نونهالی (شهرزاد)
بهترین بازیگر مــرد درام :مهدی
سلطانی (شهرزاد)
بهتریــن بازیگــر زن کمــدی :رویا
میرعلمی (لیسانسهها )۲
بهترین بازیگر مرد کمدی :بهرام
افشاری (پایتخت )۵
بهترین چهــره تلویزیونی :مهران
مدیری (دورهمی)

بخش سینما
بهتریــن فیلــم :رگ خــواب
(تهیهکننده :حمید نعمتا)...
بهتریــن کارگردانــی :فریــدون
جیرانی (خفهگی)
بهتریــن فیلــم نامــه :رگ خــواب
(معصومه بیات)
بهترین بازیگران زن :لیال حاتمی
(رگ خــواب) و پرینــاز ایزدیــار
یها)
(ویالی 
بهتریــن بازیگــران مــرد :هــادی
حجازیفــر (التــاری) و کــوروش
تهامی (رگ خواب)
بهتریــن فیلــم بــرداری :مســعود
سالمی (خفهگی)
بهترین تدوین :جمشید گوهری و
سجاد پهلوانزاده (التاری)
بهترین موســیقی متن :ســهراب

مصطفی قاســمیان  -اگــر اهــل شــبکههای اجتماعی
باشید ،احتما ًال در روزهای گذشته انتقاداتی را به برخی
شــوخیهای اســتندآپکمدیهای ســری دوم مسابقه
«خنداننــده شــو» شــنیدهاید .انتقاداتی کــه البته غالب
آنها بهحق هم هســت و نقطه ضعف مهمی از «خندوانه»
را نشــانه میروند .اگرچه ما هم در همیــن صفحه درباره
این شوخیهای جنسی نوشتهایم و «خندوانه» را به خاطر
آنها به چالش کشــیدهایم ،اما در روزهای اخیر آش این
انتقادات به حدی شور شده که منجر به تخطئه کردن کل
مجموعه این برنامه پرمخاطب شده است.
▪پدیدهای که بیخطا نیست

تا پیش از «خندوانه» ،سالها بود که سریالهای تلویزیونی
بــه عنــوان ســهلالوصولترین راه ارتباط بــا مخاطب در
صداوسیما شناخته میشــدند .این برنامه که به درستی
باید آن را یک پدیده رسانهای دانست ،از چهار سال پیش
که برای اولین بار روی آنتن رفت تا به حال به سطحی در
ارتباط با مخاطب دســت یافته که دیگر برای سریالهای
تلویزیونی یک رویاســت .حــاال «خندوانه» به یــک ژانر در
صداوسیما تبدیل شده است و بارها در شبکههای مختلف
کپیهــای آن را دیــده یــا در همیــن صفحه دربــاره آنها
خواندهاید .با این حال ،این برنامه پرمخاطب نیز مانند هر
برنامه تلویزیونی دیگر ،در قسمتها یا فصلهای مختلف
خود به نقاط ضعفی دچار شده که بعضی از آنها رفع شده
و برخی دیگر هنوز رفع نشده است .بنابراین باید مشکل
شوخیهای منشوری را به عنوان یک نقطه ضعف دانست
و آن را در کنار دیگر ویژگیهای این برنامه فهم کرد.
▪حرکت روی یک مرز باریک

اگــر بخواهیــم از موفقیــت «خندوانــه» به عنــوان یکی از
پرمخاطبتریــن برنامههای تاریخ تلویزیون رمزگشــایی
کنیم ،بدون تردید یکی از دالیــل آن را حرکت بر مرز بین
خواســت و نیاز مخاطبان خواهیــم یافت .برنامهســازان

«خندوانه» تا به حال تالش زیادی کردهاند تا همزمان هم
عامهپسند باشند و هم در فرهنگسازی در قاب تلویزیون
بکوشند .نکته مهم اینجاست که بدانیم توجه همزمان به
عامهپسندی و فرهنگســازی کاری بسیار سخت است و
برنامهای که روی این مرز حرکت میکند ،طبیعت ًا ممکن
اســت در جایی هم دچار اشتباه شــود .میدانیم طبیعت ًا
اگر قرار باشد اهالی «خندوانه» تنها به نیاز مخاطب توجه
کنند و در نتیجه به خواست او بیتوجه باشند« ،خندوانه»
به برنامــهای کممخاطــب تبدیــل و در خیــل برنامههای
بیخاصیت رســانه ملــی گم مــی شــود .بنابرایــن برای
برنامهای که طی چهار ســال و بیش از  600قسمت ،این
مهم را به انجام رسانده ،باید کمی هم انعطاف به خرج داد
و حتی تا حدی خطاهای آن را نیز نادیده گرفت.
▪محدودیت در شوخیهای تلویزیونی

نکتــه دیگــری کــه دربــاره رواج شــوخیهای جنســی
در «خندوانــه» میتــوان گفــت ،محدودیتهــای
بیشــمار شــوخی در تلویزیون اســت .میدانید آنقدر
شــوخیهای سیاســی  -اجتماعــی در تلویزیــون برای
برنامهســازان مشــکل ساز شــده اســت که بســیاری از
آنها دیگر جرئت نمیکنند به این فضاها بروند .آنقدر
قومیتها ،اقشــار و صنوف گوناگون و البته سیاســیون
از شــوخیهای تلویزیونــی و غیرتلویزیونــی در کشــور
مــا شــکایت کردهاند کــه دیگــر بســیاری از برنامههای
تلویزیونی از جمله «خندوانه» ترجیح میدهند دردســر
آن را به جان نخرند .به نظر میرســد دلیل اصلی آن که
کمدینهــای «خنداننده شــو» بیش از هر چیزی ســعی
میکنند با خودشــان شــوخی کنند هم دقیق ًا به همین
موضــوع برمیگــردد .در نهایت بایــد دانســت ،اگرچه
محدودیتهــای نابهجــا در شــوخی در صداوســیما،
موضــوع پذیرفتهشــدهای اســت ،امــا بــه هر حــال این
موضــوع ،توجیهکننــده وضعیــت کنونی شــوخیهای
«خنداننده شو» نیست و روند کنونی باید اصالح شود.

...

چهره ها و خبر ها
بهروز شعیبی که فیلم «دارکوب» را روی پرده سینماها دارد،
به جمع بازیگران فیلم «ماجرای نیمروز  »2به
کارگردانیمحمدحسینمهدویاناضافه
شد .عالوه بر او ،حضور احمد مهرانفر هم
در این فیلم قطعی شده است.
پوالد کیمیایی روزهای پایانی مراحل فنی اولین فیلم خود
در مقــام کارگــردان را میگذرانــد .بابــک
حمیدیان ،علیرضا کمالی ،اکبر زنجانپور،
شهرام حقیقتدوست و لیال زارع در فیلم
سینمایی «معکوس» بازی کردهاند.

ســیما تیرانداز که مشــغول بازی در ســریال «ســتایش »3
اســت ،برای بازی در نقش اصلی سریال
«محکومین  »2جلوی دوربین خواهد
رفت .او از امروز با فیلم «پشــت دیوار
ســکوت» روی پرده ســینماها حضور
دارد.
سام درخشــانی برای اولینبار با فیلمی در حوزه سینمای
کودک و نوجوان به نام «پاستاریونی» روی
پرده سینماها حضور خواهد داشت.
او اواخــر خــرداد ،بــازی در فیلــم
کمدی «پالتو شتری» را هم به پایان
رسانده بود.
الهه حصاری از هفته آینده ،با سریال پربازیگر «ممنوعه» به
شبکه نمایش خانگی میآید .این بازیگر
در فیلــم «ســوفی و دیوانــه» بــه
کارگردانی مهدی کرمپور هم ایفای
نقش کــرده که قرار اســت مهــر ماه
اکران شود.

تلویزیون
«شبهای هنر» جایگزین «چشم شب روشن

»

فارس-مسعودمعینیپورمدیرشبکهچهارسیمابهبرنامههای
جدیداینشبکهاشارهکردوگفت«:برنامه«شبهایهنر»نیز
پنجشبدرهفتهباموضوعاتینظیرموسیقی،تئاتر،سینمای
ایران،شعر،ادبیاتداستانیو...هرشبساعت ۲۳روانهآنتن
خواهدشد».ویدربارهپخشسریالازشبکه 4سیمانیزگفت:
«تأمینوپخشسریالهایجدید دردستورکارماقرارداردوهر
شبساعت ۱۸یکسریالروانهآنتنمیکنیم».

پورناظری (رگ خواب)
بهترین موســیقی ترانه :همایون
شجریان (رگ خواب)
بهترین دســتاورد فنــی و هنری:
فیلشاه (اجرای پویانمایی)
بهترین فیلم مستند :صفر تا سکو
(سحر مصیبی)
نشــان عبــاس کیارســتمی :ائــو
(اصغر یوسفینژاد)
جایزه ویژه هیئــت داوران :پرویز
پورحســینی (قاتــل اهلــی) و
محمدحسین مهدویان (التاری)
تقدیرها
تندیس علی معلم بــرای یک عمر
فعالیت پربار هنری :علی رفیعی
تندیــس حافــظ بــرای یــک عمر
فعالیــت پربــار نوشــتاری :هیــوا
مسیح
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