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تلویزیون

ضبط «خندوانه» متوقف شد
رامبد جوان اعالم کرد که برای حفظ سالمتی
عوامل و تماشاگرها تا کنترل شدن پیک کرونا،
خندوانه ضبط جدیدی ندارد.
به گزارش مهر ،جمعهشب رامبد جوان مجری
و کارگردان برنامه «خندوانه» از مــردم دعوت
کرد تا به تماشای این برنامه بنشینند که بدون
تماشاگر ضبط شده است .وی همچنین اعالم
کرد که برای حفظ سالمتی عوامل و تماشاگرها
تا کنترل شدن پیک کرونا« ،خندوانه» ضبط
جدیدی ندارد.
چندی پیش یکی از رسانهها از توقف ضبط
«خندوانه» خبری منتشر کــرده بود که توسط
رامبد جوان تکذیب شد در این مدت «خندوانه» از
عوامل خود به عنوان تماشاگران حاضر در صحنه
استفاده کرد با این حال به نظر میرسد در شرایط
پیک کرونا رامبد فع ً
ال ترجیح داده است که ضبط
برنامه به طور کامل متوقف شود.
«خندوانه» از نوروز  ۱۴۰۰سه شب در هفته روی
آنتن شبکه نسیم رفت و حاال بعد از یک ماه پخش
،ضبط جدیدی انجام نخواهد شد.

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

مائده کاشیان

دیروز بریده ویدئویی از قسمت ششم برنامه
«مثل ماه» ،در فضای مجازی دستبهدست
شد و واکنشهای منفی فراوانی به دنبال
داشــت .ماجرا از ایــن قــرار اســت که رسالت
بــوذری مجری برنامه از مهمانش که دچار
معلولیت جسمی بـــود ،دربــــاره وضعیت
معلولیت همسرش پرسید اما ادبیات نامناسب
او ،عملکردش را هدف انتقادها قــرار داد.
موج واکنشها باعث شد بوذری به سرعت در
گفتوگو با مهر درباره این اتفاق توضیح دهد
و صفحه رسمی برنامه هم پستی با تیتر «متراژ
قضاوت شما چقدر است» منتشر کرد.
▪واکنش رسالت بوذری

گفتیم که رسالت بوذری قصد داشت بداند
همسر مهمان برنامه نیز مانند او ،دچــار
معلولیت اســت و دســت و پاهایش بــه طور
غیرمعمول کوتاه است یا خیر .او سوال خود
را این طور مطرح کرد و گفت« :ببخشید سوال
میکنم ،متراژ دستوپای خانمت مثه خودته
یا مثه ماهاست؟» پرسش درباره این موضوع،
به ویژه برای مصطفی شریعتی مهمان برنامه
و مخاطبان مسئله عجیبی نیست و رسالت
بوذری میتوانست خیلی ساده و صریح سوال
خود را مطرح کند .بوذری در توضیح ماجرا

چرا نوالن و نتفلیکس
همکاری نمیکنند؟
سرویس نتفلیکس دالیل همکاری نکردن را با
کریستوفر نوالن اعالم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،کریستوفر
نوالن تمایلی به همکاری با کمپانی نتفلیکس
ندارد؛ چرا که نه تنها میخواهد فیلمش اکران
سینمایی داشــتــه باشد بلکه تمایل دارد در
سینماهای سراسر جهان نمایش داده شود.
اسکات استوبر رئیس بخش فیلمهای اورجینال
نتفلیکس در مصاحبهای جدید با وال استریت
ژورنال میگوید ،به احتمال فراوان مسئله اکران
فیلم و توزیع جهانی است که شکاف بین نوالن و
کمپانی نتفلیکس را بیشتر کرده است.
در حالی که نتفلیکس برای تعدادی از فیلمهای
تولید خودش پیش از استریم در آمریکا ،اکران
سینمایی در نظر گرفته است ،اما این اکران ها
هیچ گاه جهانی نبوده است و این مسئله به قانون
بعضی کشورها باز میگردد .برای مثال فرانسه
پنجره اکران  ۳۶ماهه دارد و به این معناست که
فیلمها باید سه سال از زمان اکران صبر کنند تا
بتوانند در سرویسهایی مثل نتفلیکس نمایش
داده شوند.
پنجره اکــران فرانسه عاملی بود که فیلمهای
نتفلیکس از رقابت در جشنواره فیلم کن محروم
شوند؛ چــرا که فیلمها باید در فرانسه اکــران
شوند و از طرفی تا سه سال بعد هم نمیتوانند
در نتفلیکس نمایش داده شوند .به همین دالیل
نتفلیکس مقصد خوبی برای فیلم سازی نوالن
نیست.
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ضمن اشــاره به آگاهانه بــودن ایــن پرسش،
گفته« :وقتی من میبینم رو به روی من کسی
نشسته است که دوســت دارد این معلولیت
دیده نشود و یک تفاوت دیده شود و حتی این
تفاوت را با چنین الفاظی بیان میکند ،من هم
دوست دارم او را خوشحال کنم و جملهای به
کار میبرم که خودش میگوید».

مسابقه جمعهشب پرسپولیس و گوای هند
در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا ،جدیدترین
مسابقهای است که به جواد خیابانی گزارشگر
باسابقه تلویزیون سپرده شد و او در جریان
گــزارش این مسابقه ،اشتباهی بزرگ انجام
داد که عالقهمندان فوتبال به خصوص تیم
پرسپولیس را عصبانی کرد .به بهانه این اشتباه
عجیب که شرح آن در ادامه خواهد آمد ،به مرور
شاخصترین و بهیادماندنیترین گا فهای
جواد خیابانی در سالهای اخیر پرداختهایم
که در ادامه میخوانید:
▪روایت گل با  12ثانیه تاخیر

در اوایــــل نیمه دوم مــســابــقــه جمعهشب
پرسپولیس و گوا ،نتیجه بازی  0-2بود و جواد
خیابانی بدون توجه به روند مسابقه ،نتیجه را
اعالم کرد ،در حالی که در همان لحظه گل
سوم به ثمر رسید و مسابقه  0-3شد .عجیب
اینجاست که خیابانی بازیکنهای دو تیم را
معرفیکردو 12ثانیهبعدازبهثمررسیدنگل،
متوجه آن شد؛ اتفاقی به غایت شگفتانگیز،
آن هم از گزارشگری که حدود سه دهه است
گــزارش مسابقات فوتبال را بر عهده دارد.
خیابانی در نهایت بدون کمترین هیجانی خبر
گل سوم را اعالم کرد.

طناز طباطبایی پس از «شنای
پــروانــه» ،در دومین همکاری
خود با محمد کارت ،در سریال
«یاغی» بازی میکند و در این
مجموعه با پارسا پیروزفر هم
بازی میشود .پدرام پورامیری و حسین دوماری
نویسندگان سریال هستند.

▪قواعد گفتوگوی عمومی در رسانه ملی

رسالت بــوذری در توضیح ماجرا از آگاهانه
بودن سوال خود صحبت کرده و گفته است
که قصد شوخی هم نداشته و گاف یا اشتباه
ناخواستهای اتفاق نیفتاده .احتماال همان
طور که خود او اشاره کرده ،قصدش از استفاده
از چنین ادبیات خاصی نزدیک شدن به مهمان
و ایجاد رابطه صمیمانه با او بوده ،چون خود او
هم در برنامه عین ًا از لفظ «متراژ» برای دست
و پایش استفاده کرد .مسئله این جاست که
چهرهای مانند رسالت بوذری که سابقه کمی
در زمینه اجــرا نــدارد و از قواعد گفتوگو با
مهمان خود آگاه است ،باید بداند که در یک
گپوگفت خصوصی مشغول صحبت کردن
با مهمان خود نیست ،بنابراین فارغ از نیت
خودش یا سلیقه شخصی مهمان ،الزم است
برای طرح ســواالت خود از ادبیات مناسبی
استفاده کند .عالوه بر این ،شاید مهمان او به
شخصه این ادبیات را دوست داشته باشد ،اما
افرادی در وضعیت مشابه او ،چنین ادبیاتی را
توهین تلقی کنند و ناراحت شوند ،بنابراین

▪گزارش دوباره گل!

مصطفی قاسمیان

عــبــدالــرضــا اکــبــری احتماال
خــرداد با فیلم «فــرزنــد صبح»
ســاخــتــه ب ــه ــروز افــخــمــی در
سینمای آنالین دیده میشود.
این خبر را هفت صبح منتشر
کــرده و نوشته اســت احتماال فیلم همزمان با
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) اکران شود.

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سا لهای
گذشته نیز اشتباهات بزرگ دیگری از جواد
خیابانی به خود دیده است .چند سال پیش و
در جریان بازی همین تیم پرسپولیس با الغرافه
قطر ،وقتی صحنه آهسته گل غالمرضا رضایی
پخش شد ،خیابانی ناگهان با هیجان گفت گل
برای تیم الغرافه .لحظاتی بعد خودش فهمید
چه اشتباهی مرتکب شده و گفت که «نه نه
معذرت میخوام .این اصال گلی است که تیم
پرسپولیس در ابتدای بازی زد»!
▪صدای هواداران رایانهای

این گزارشگر باسابقه تلویزیون ،سال گذشته
در جریان مسابقه استقالل و سپاهان ،گفت:
«صدایی از طرف ه ــواداران میشنوم ،ولی
نمیدانم کجا نشستند ».این در حالی است که
چندین ماه بود که مسابقات فوتبال در سراسر
جهان ،از جمله ایران به دلیل شیوع کرونا بدون
تماشاگر برگزار میشد و آن چه جواد خیابانی
میشنید ،صدایی از تماشاگران بود که برنامه
«فوتبال برتر» با استفاده از رایانه روی تصویر
گذاشته بود و جواد آقا خیال کرد تماشاگران
ناگهان به ورزشگاه رفتهاند!
▪وای یور تیم؟!

صحبت از گافهای خیابانی بدون اشاره به
تجربه عجیب انگلیسی حرف زدن وی ،ناقص
است .او دو سال پیش در حالی که چند دقیقه

بهتر است بدون در نظر گرفتن نظر شخصی
مهمان و خــودش ،پرسش را صریح و بدون
الفاظ عجیب مطرح کند.
▪تاثیر منفی بر مخاطب

هرچند که رسالت بوذری در توضیح ماجرا ،از
عملکرد خود دفاع کرده و گفته چون از ادبیات
مورد تایید مهمانش استفاده کرده خوشحال
است ،اما همان طور که در واکنشها دیده
میشود ،استفاده از این ادبیات عــد های از
مخاطبان را ناراحت کــرده و معلوم نیست
افرادی در شرایط مشابه مهمان برنامه ،مانند
او فکر کنند و ایــن الفاظ را دوســت داشته
باشند .در نتیجه این اتفاق ،اهمیت مواجهه
برنامههایی مانند «مثل ماه» با مهمانان خود

از پایان مسابقه تیم ملی ایران و بولیوی گذشته
بود ،کنار زمین میخواست از مربی بولیوی
بپرسد چرا تیمش در جام جهانی حضور ندارد
و این سوال را با گرامر عجیبی پرسید که مرور
آن هنوز هم خاطرهانگیز است .خیابانی گفت:
«وای یور تیم این ورلد کاپ نو؟»!
▪خواب ماندن آقا جواد

چند سال پیش ،وقتی شبکه ورزش
سیما مسابقه دو تیم لسترسیتی
و لیورپول را روی آنتن بــرد10 ،
دقــیــقــه اول مسابقه بــا صــدای
موسیقی روی آنتن رفت و در حالی
که جوادخیابانی گزارشگر مسابقه
بود ،خبری از حضور او روی آنتن
نشد .در نهایت او در دقیقه  11روی
آنتن آمد و بالفاصله اعالم کرد
در اتومبیلش خــواب مانده
است! هنوز که هنوز است،
این گاف عجیب خیابانی و
توضیحات صادقانه او به یاد
مخاطبان مانده است.
▪جــــمــــات عــجــیــب
خیابانی

امـــا جـــواد خیابانی
عـــــــــــــاوه بـــر

را روشن میکند .در مواردی مشابه ماجرای
این برنامه ،ممکن است با پرداخت اشتباه
به یک سوژه ،تصور منفی در ذهن مخاطبان
ایجاد شود و تاثیر منفی بر دیده شدن برنامه
و محقق شدن اهداف مثبت آن داشته باشد.
احسان علیخانی سالهای متمادی در برنامه
«ماه عسل» در موقعیت مشابه رسالت بوذری
قرار گرفته بود و تاکید بر گفتوگوی به دور
از ترحم و تعارف با مهمانان خود داشــت .او
معموال سعی میکرد بدون این که با سوال اش
احساس ترحم به مهمان منتقل شود ،درباره
ابهاماتی که در ذهــن خــودش و مخاطبان
وجود داشت ،صریح و شفاف بپرسد .عملکرد
احسان علیخانی نمونه خوب این مواجهه
است.

گا فهای پرتعدادی که روی آنتن میدهد،
مشهور است که سخنانی را بر زبان میآورد
که مخاطب را گاه به خنده میاندازد و خاطره
میسازد .او یک بار وقتی مسابقه در ساعات
پایانی شب آغاز شده بود ،گفت« :ساعت 1
بامداد امروزه ،نه ،امروز نيس .ديگه رفتيم تو
فردا پس االن فرداست ،ديگه نمی تونيم بگيم
امروز ،االن  1بامداد فرداست» .او یک بار در
جریان مسابقه دو تیم اسپانیایی گفت:
«درصـــد مالکیت تــوپ  64درصــد
اتلتیکو و  77درصد رئال!» برخی
جــمــات آقــا ج ــواد هــم کــه بسیار
مشهور شده است ،مانند این یکی:
«هر تیمی که ببازه ،یعنی بازی رو
باخته»!

جواد رضویان از امشب بازپخش
ســریــال کــمــدی «پــاورچــیــن»
ساختهمهرانمدیریراازشبکه
آیفیلمرویآنتنخواهدداشت.
اینمجموعهمحصولسال،81
اولینهمکاریرضویانبامدیریبود.
نسرین نصرتی به جمع بازیگران
سریال «زیرخاکی  »2اثر جلیل
سامان اضافه شد .او نیز مانند
هومن برقنورد ،ستاره پسیانی،
گیتی قاسمی و مریم سرمدی از
بازیگرانجدیدیاستکهدرفصلدومحضوردارد.
احمد معظمی قصد دارد پس از
«خانه امن» سریال جدیدش با
نام «سرجوخه» را جلوی دوربین
ببرد و یک ماجرای امنیتی دیگر
راروایتکند.اینسریالدرچند
استان و دو کشور خارجی ساخته خواهد شد.
محمدرضا علیمردانی قطعهای
را ویــژه تیتراژ جدید «مسابقه
شبهای مافیا» کاری از سعید
ابوطالب خــوانــد .او عــاوه بر
خواننده ،ترانهسرای این قطعه
نیز بوده است .تیتراژ قبلی این مسابقه را کاوه
آفاق خوانده بود.
محمدرضا خــردمــنــدان این
روزهــا مشغول تصویربرداری
فــصــل چـــهـــارم ســـریـــال «از
سرنوشت» است .این مجموعه
در  30قسمت و ویژه پخش در
فصل پاییز ساخته خواهد شد .بازیگران فصل
قبل در این فصل نیز حضور دارند.

سینمای ایران

خیز «قهرمان» برای جشنواره کن
«قهرمان»جدیدترینساختهاصغرفرهادی،یکیاز
چندپروژهمهمسینماییاست کهبهکمیتهانتخاب
هفتادوچهارمینجشنوارهفیلمکنارائهشدهاست.
بهگزارشایسنا،جشنوارهفیلمکنکهسالگذشته
بهدلیلبحرانکروناسرانجامتصمیمبهلغوبرگزاری
گرفت امسال با برنامهریزی کامل قصد دارد این
رویــداد را حضوری برگزار کند و آن طور که به نظر
میرسددرکن ۲۰۲۱نیزجایسینماگرانمولف،
فیلم سازان زن و ستارهها خالی نخواهد بود .نشریه
سینماییورایتیفهرستیازآثاراحتمالیحاضردر
جشنوارهکنمنتشرکردهاستکهنامفیلم«قهرمان»
ساخته اصغر فرهادی نیز در این میان به چشم می
خورد .در این فیلم امیر جدیدی ،محسن تنابنده،
رعناآزادیور،فرشتهصدرعرفایی،سارینافرهادی
و جمعی دیگر از بازیگران که اغلب آنان چهره های
جدیدهستندمقابلدوربینفرهادیرفتهاندوهایده
صفییارینیزتدوینفیلمرابرعهدهدارد.
کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز ،تهیه کنندگی و
فروشفیلم«قهرمان»رابرعهدهداردواینفیلمرادر
فرانسهنیزاکرانخواهدکرد.

