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استندآپ کمدی «خمسه شو» در کانادا با چاشنی تحقیر ایرانی ها

خمســهنشـــو!

تغییر رویکرد برنامه «کتابباز»
تهیهکننده برنامه «کتاب باز» از تغییراتی در فصل
جدید این برنامه خبر داد.
محمدرضا رضاییان درباره ساخت جدیدترین
سری از این برنامه به مهر گفت« :قرار است فصل
چهارم این برنامه را از دوم شهریور روی آنتن
شبکه نسیم ببریم ».وی افزود« :مجری این سری
از «کتاب باز» هم مانند فصل قبل ،سروش صحت
است و قرار است افراد دیگری هم در بخشهای
دیگر برنامه به او کمک کنند ».رضاییان درباره
رویکرد فصل جدید این برنامه و تفاوتهای آن
نسبت به فصل پیشین ،بیان کــرد« :در فصل
گذشته بیشتر روی موضوع کتاب خواندن مردم
وقــت گذاشتیم ،امــا قصد داریــم در ایــن فصل
تمرکزمان را روی موضوع «فرهنگ مطالعه»
بگذاریم؛ «فرهنگ مطالعه» به ایــن معنی که
مطالعه کردن فقط کتاب خواندن نیست ،بلکه
سفر کردن ،فیلم دیدن و تئاتر دیدن هم جزئی از
فرهنگ مطالعه است».

سینمای جهان

تارانتینو سریال وسترن میسازد
کوئنتین تارانتینو پنج اپیزود از فیلم نامه یک
سریال وسترن را نوشته است.
به گزارش دنیای تصویر ،کوئنتین تارانتینو اعالم
کرد که پنج اپیزود از مجموعه وسترنی به نام
«قانون جایزه بگیران» را نوشته و امیدوار است
خودش آن را کارگردانی کند .گویا شخصیت
«ریک دالتون» که در «روزی روزگاری در هالیوود»
با بازی لئوناردو دیکاپریو حضور دارد ،کاراکتری
در این مجموعه تلویزیونی است .با توجه به این
نکته که شخصیت «ریک دالتون» در فیلم نامه
این مجموعه حضور دارد ،احتمال قریب به یقین،
لئوناردو دیکاپریو این نقش را در این مجموعه
بازی میکند.

سخنگویدولت:
بودجه صداوسیما تأمینمیشود
سخنگوی دولــت دربـــاره مــاجــرای تأمین
بودجه صداوسیما توضیح داد.
علی ربیعی در صفحه شخصی خــود در
توئیتر ،از فراهم کردن بودجه رسانه ملی از
سوی دولت نوشت و به صورت غیرمستقیم،
نامه منتشرشده را تکذیب کرد .ربیعی در
ایــن بــاره نوشت« :در فضای سیاستزده
غــیــراخــاقــی ،ایــن بــار پــرداخــت بودجه
صداوسیما از سوی دولت را به مسائل پیشپا
افتاده مرتبط کردهاند .دولت ،بودجه رسانه
ملی را با همه محدودیتهای خود فراهم

میکند و هرگز حقوق و دستمزد کارکنان
خــدوم و زحمتکش ایــن دستگاه مهم را
فــدای سوگیر یهای معدودی نمیکند.
در طی مذاکره با آقای پورمحمدی معاون
سازمان برنامه و بودجه مشخص شد؛ هنوز
بودجه تعداد زیادی از دستگاهها تخصیص
نیافته است و تا پایان ماه تخصیص بودجه
همه دستگا هها از جمله صداوسیما صادر
خواهد شد .در ضمن بودجهریزی عملیاتی
و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه
دستگاهها میشود».

برندهایتلویزیونیکییکیمیروند
مصطفی قاسمیان  -به تازگی ویدئویی کوتاه
از اجرای استندآپ کمدی علیرضا خمسه در
فضای مجازی منتشر شده که انتقاد کاربران
شبکههای اجتماعی را برانگیخته است.
خمسه در این برنامه که با عنوان «خمسه شو»
در کشور کانادا اجرا شده ،میگوید« :این قدر
هوا خوبه که روی خلقوخوی مردم هم تأثیر
گذاشته .روز اولی که رسیده بــودم ،به جای
تهران که همه عصبیان و به هم فحش میدن،
[ایــن جا میگفتند] صبح بخیر ،روز خوبی
داشته باشید ،ســام و ...دقــت کــردم دیدم
سگهاشون هم همین جورن .وقتی رسیدم،
رسما یه سگ به من گفت :هلو ،گود مورنینگ!»
و صدای سگ درمیآورد .او بعد این طور ادامه
میدهد که سگهای ایرانی پاچه میگیرند،
کال غها هم به جــای آن که «قــارقــار» کنند،
« ِقر ِقر» میکنند و بر سر مــردم ،خرا بکاری
میکنند.
یهای نایس!
▪کانادای 

کاربران شبکههای اجتماعی در مخالفت با
محتوای استندآپ علیرضا خمسه ،از اواخر
هفته قبل ،صدها توئیت نوشتند و هــزاران
کامنت گذاشتند .پر واضح است ،آن چیزی
که کاربران را به خشم آورده ،نه شوخی خمسه
با سگها و کال غهای تهران ،بلکه قیاس او
بین ایرانیها و کاناداییهاست .در ماههای
گذشته عالوه بر خبر زایمان نگار جواهریان
در کانادا ،ویدئویی از یکی از حامیان تحریم
ایــران که چند وقتی است از کشور متواری

شده ،در شبکههای اجتماعی منتشر شد که
از «مهربون بــودن»« ،انسان بــودن» و «نایس
بــودن» مردم کانادا میگفت و تأکید داشت
که ایرانیها «حسود» و «بدخواه» هستند .به
نظر میرسد مجموع چند واقعه پیدرپی،
باعث شده کاربران نسبت به هر مقایسهای
با کاناداییها واکنشهای انتقادآمیز نشان
دهند ،به خصوص آن که این اتفاقات ،غالب ًا با
تحقیر ملت ایران همراه بوده است.
▪واکنشها در شبکههای اجتماعی

یکی از کاربران توئیتر در واکنش به استندآپ
خمسه و عصبانی خواندن مردم ایران نوشت:
«خوبه خمسه بدونه اگر مردم کانادا هم مثل
مردم ایران هر روز هدف آماج دهها عملیات
روانی بودند ،عصبی میشدند ».کاربر دیگری
نیز ایــن گونه واکنش نشان داد« :یــه مرض
هست بــه اســم ســنــدروم شــاپــرک کــه میری
اونور ،همه چی به نظرت نایس میاد .انگار نوع
پیشرفتهاش به جناب خمسه هم سرایت کرده
که کالغ و سگ اون جا هم براش نایس شدن!»
شخصی دیگر به این شکل به خمسه کنایه زد:
«حاضره برای تحقیر ملتش صدای سگ هم
دربیاره!» لبه پیکان انتقاد بسیاری از کاربران،
به مجموعه سلبریتیها بود ،مثل این توئیت:
«سلبریتی موجودی است که تا زمانی که تو
ایرانه ،ملت بزرگ و مهربان و عزیز و شریف و
دوســت داشتنی ایــران از دهنش نمیافته،
ولی وقتی رفت خارج ،شروع میکنه به تحقیر
کردن!»

چــهــارشــنــبــه عــصــر خــبــر رســیــد مجموعه
«شبنشینی» به کارگردانی مهران مدیری
برای توزیع در شبکه نمایش خانگی پروانه
ساخت گرفته اســت .از نــام ایــن مجموعه و
اظهارنظر قبلی تهیهکننده «دورهــمــی»،
اینطور برمیآید که احتما ًال «شبنشینی»
همان برنامه «دورهمی» است که این بار به
شبکه نمایش خانگی رفته و قــرار است در
این مدیوم تولید شود .این در حالی است که
تنها ساعتی بعد ،روابط عمومی صداوسیما
اعالمکردکه«گلچیندورهمی»بعداز«عصر
جدید» ،دومین برنامه پربیننده صداوسیما
شناختهشدهوبا«کودکشو»کهدررتبهسوم
است،اختالففاحشیدارد.
بــرنــامــه گــفـتوگــومــحــور مــهــران مــدیــری،
جدیدترینبرندتلویزیوناستکهازاینرسانه
خارجشدهاست.درهمینهفتهاخیر،کانال
تلگرامی«خندوانه»که
قــرار بــود به کانال

«نینی و دادا» پــروژه شخصی رامبد جوان
تبدیل شود ،با فشار رسانهها به «خندوانه»
بازگشت .اگرچه از دست رفتن یک کانال
تلگرامی ،خسران عظیمی برای رسانه ملی
نیست،امانشانهایاستازبیتوجهیمدیران
تلویزیونبهبرندهاییکهباامکاناتاینرسانه
به وجود آمدهاند .نمونههای دیگر این اتفاق
فراوان است .چند روز پیش هم حسن فتحی
که سریالهای ماندگاری چون «پهلوانان
نمیمیرند»« ،میوه ممنوعه» و «شب دهم» را
در تلویزیون کارگردانی کرده بود ،بار دیگر
خبر از ساخت یک سریال نمایش خانگی با
عنوان «جیران» داد .در همین چند ماه اخیر،
صحبتهای زیادی نیز دربــاره دالیل پخش
نشدن «کاله قرمزی» مطرح شده و اختالف
میان مدیران تلویزیون و تهیهکننده ،به
باالترینحدخودرسیدهاست.
اگــرچــه حکایت جــدایــی برندها از
صداوسیما با یکدیگر متفاوت است،
اما همه آنهــا در یک نکته مشترکاند:
صداوسیمانتوانستهاستآنهاراحفظکند.
تلویزیون در حالی برای حفظ برندهای خود
سرمایهگذاریمناسبیندارد،کهتجربههمه
این سالها نشان داده است ،برندها همیشه
یکی از عوامل اصلی توجه مخاطبان به رسانه
بودهاند.پربینندهبودن«گلچیندورهمی»با
وجود تکراریبودن،مؤیداینادعاست.بدون
تردید حفظ برندهایی چون «کاله قرمزی»
و «دورهمی» یکی از وظایف اصلی مدیران
صداوسیماست؛وظیفهایکهظاهر ًادرانجام
آنکوتاهیصورتمیگیرد.

چهره ها و خبر ها
حامد بهداد از چهارشنبه هفته
آینده با فیلم «قصر شیرین» به
کــارگــردانــی رضــا میرکریمی
به سینما میآید .بــازی او در
این فیلم که در جشنواره فجر
رونمایی شد ،مورد تحسین منتقدان قرار گرفته
بود.
سارا بهرامی در جشنواره فیلم
شهر ،بــرای بــازی در سریال
«پردهنشین» اثر بهروز شعیبی،
جــایــزه بهترین بازیگر زن را
دریــافــت کــرده ،فرهاد آئیش
نیز جایزه بهترین بازیگر مرد را برای این سریال
کسب کرده است.
رویا تیموریان از  4مرداد برای
اجـــرای تئاتر «پستچی پابلو
نــرودا» به کارگردانی علیرضا
کوشکجاللی به روی صحنه
مــــیرود و در ای ــن نــمــایــش با
دخترش دنیا مدنی و اشکان خطیبی همبازی
میشود.
سعید آقاخانی در گفتوگویی
اعـــام کـــرده ،تــا کــنــون بــرای
ســاخــت فــصــل دوم ســریــال
پرمخاطب «نون خ» ،حمایتی از
سوی تلویزیون صورت نگرفته
است و احتمال دارد ساخت این مجموعه منتفی
شود.
گوهر خیراندیش پــس از دو
سال دوری از تلویزیون ،برای
بــازی در سریال «مرضیه» به
کارگردانی فلورا سام جلوی
دوربین خواهد رفت .او اکنون
سریال «هیوال» را در شبکه نمایش خانگی در
حال پخش دارد.
پ ــی ــم ــان قــاســمــخــانــی ای ــن
روزهــا مشغول فیلم بــرداری
جدیدترین فیلم خــود یعنی
«خوب بد جلف  »2است و بعد از
پایان ساخت این فیلم کمدی،
نگارش فیلم نامه «ســن پترزبورگ  »2را آغاز
خواهد کرد.

