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سیدعباس صالحی
به تماشای
نمایشی با بازی
فاطمهمعتمدآریا
نشست

»

»

گزارش

ناگفتههای یکی از اعضای هیات انتخاب
جشنواره فیلم فجر

رض��ا مقص��ودی از اعضای هی��ات انتخاب س��ی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر درباره فیلمهای حاضر در این دوره جشنواره
معتقد است :در این دوره ،آثار کمدی خوبی در جشنواره حضور
دارند ،کیفی��ت آثار از لحاظ فن��ی و اس��تفاده از تکنولوژیهای
جدید باال رفته و با فیلمی که مشکل ممیزی داشته باشد مواجه
نشدهاند.
رض��ا مقص��ودی از اعضای هی��أت انتخاب س��ی و هفتمین
جش��نواره فیلم فجر درباره ارزیابیاش از آثار انتخاب شده برای
حض��ور در این دوره جش��نواره بیان کرد :بهتری��ن و اصلیترین
موضوع��ی که توجه م��ن را در آثار ارس��ال ش��ده در ای��ن دوره
جش��نواره به خود جلب کرد ،حضور سینماگران جوان در عرصه
فیلمسازی بود که کارها و آثاری ش��اخص تولید کردهاند .ما در
بخش فیلمسازان اول یعنی «نگاه نو» تمام تالشمان را بر این امر
گذاشتیم تا بهترین فیلمها و تولیدات وارد این بخش شوند.
او اضافه ک��رد :در بخ��ش «نگاه ن��و» چند کار نتوانس��تند
وارد جش��نواره ش��وند .در واقع ظرفیت جش��نواره ب��ه گونهای
نبود که بتواند تمام ِ بهترین آثار به آن وارد ش��وند و این نش��ان
میدهد جوانها و فیلم اولیها میتوانند کارهای بس��یار خوبی
تولید کنند و تالش موثری داشت ه باشند.
این کارگ��ردان در ادامه توضی��ح داد :در بخ��ش «نگاه نو»
 ۱۰فیلم بیشتر نمیتوانست حضور داشته باش��د ،این درحالی
بود که از نظر م��ا  ۱۲یا  ۱۳فیلم خوب در بین آثار ارس��الی برای
حضور در این بخش به دبیرخانه ارسال شده بود .در نهایت از بین
حدودا  ۴۰فیلمی که به دبیرخانه رس��یده بود ،تعداد محدودی
فیلم را انتخاب کردیم .در حقیقت ضوابط جشنواره اجازه نمیداد
ما تعداد بیشتری فیلم اعالم کنیم بنابر این قطعا فیلمهای دیگری
هم بودند که پتانسیل حضور در جشنواره را داشتند.
مقصودی درباره نحوه انتخاب آثار بخش سودای سیمرغ هم
اظهار کرد :به لحاظ مضمونی ،فیلمهای کمدی خوبی به جشنواره
وارد شدند و دارای شخصیت و داستانپردازی خوبی هستند .در
بخش سودای سیمرغ ش��اهد اتفاقات و فیلمهای خوبی بودیم.
برخی از کارگردانان فیلمهای دوم و سوم خود را امسال به نمایش
میگذارند که ارزش تولیدی باالیی دارند در کنار آنها فیلمسازانی
را داریم که از پیشکسوتان حوزه خود هستند و آنها نیز به خوبی
خواهند درخشید.
او در توضیح نحوه انتخاب آثار هم گفت :در این دوره به وضوح
تغییرات و پیشرفتهای زیادی در حوزه فنی دیده میشد .یعنی
از تکنولوژیهای جدید در بخشهای مختلف مانند امکانات
تصویری و صوتی قابل مالحظه هستند .این نکته کیفیت فیلمها
را باالتر برده و البته باعث میشود توقع بیننده در سالهای آینده
هم باالتر برود که البته اتفاق خوبی اس��ت .فیلمهای امس��ال در
طراحی صحنه و فضاس��ازی سینمایی پیش��رفت زیادی داشته
اس��ت .فیلمها دارای ویژگیهای صحنهای خاصی بودند و دیگر
فقط قصه و فیلمنامه نیس��ت که به روایت میپ��ردازد .صحنه،
دوربین ،ن��ور و  ...به کمک روای��ت آمده بودند و ای��ن مانند یک
شاخصه در فیلمهای امسال بود.
این عضو هیأت انتخ��اب با بیان اینکه «م��ا در این دوره بین
حدودا  ۸۰تا  ۹۰فیلم را مورد بازبینی ق��رار دادیم و در مجموع
 ۳۲فیلم انتخاب ش��دند» خاطر نش��ان کرد :در بین همه آثار ما
با فیلمی که مش��کل ممیزی داش��ته باش��د مواجه نشدیم ،چه
در فیلمهای نگاه نو و چه در س��ودای س��یمرغ و از این جهت با
مسئلهای برخورد نکردیم و بحث و جدلی ایجاد نشد .حتی برخی
آثار اشارات و نقدهایی هم داشتند اما به نحوی نبود که قابل طرح
نباشد و مسئلهس��از ش��ود .ما بهعنوان هیأت انتخاب معیارهای
زیباییشناس��ی مدنظرمان بود .بر این اس��اس با اثری برخورد
نکردیم که چنین مشکلی داشته باشد.
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خبر آخر

نقش متفاوت پوالد کیمیایی
در «چند و چون به چاه رفتن چوپان»

نمایش «چند و چون به چاه رفتن چوپان» نوش��ته علیرضا
نادری و کارگردانی عل��ی یازرلو از  ۲۰دی م��اه در برج آزادی به
صحنه میرود« .چند و چون به چاه رفت��ن چوپان» که پیش از
این در س��یزدهمین جش��نواره بینالمللی تئاتر فجر در  ۸رشته
نویسندگی ،کارگردانی ،بازیگری زن (اول) ،بازیگری مرد (سوم)،
طراحی صحنه ،موسیقی ،طراحی لباس و حرکت حایز رتبه شده
و تندیس بهترین اثر جشنواره را کس��ب کرده بود از  ۲۰دی ماه
در برج آزادی به صحنه میرود .پوالد کیمیای��ی ،آزاده بهرامی،
امیرعباس توفیقی ،حامد شیخی و نوشین دانایی بهعنوان بازیگر
در این نمای��ش ایفای نق��ش میکنند .همچنین غالمحس��ین
شاهعلی بهعنوان مجری طرح و مش��اور هنری کارگردان ،مریم
ظریف بهعن��وان تهیهکننده ،محم��د عالیی بهعنوان دس��تیار
کارگردان ،نازنین ق��دس مهدوی بهعنوان ط��راح حرکت ،علی
یازرلو بهعنوان طراح صحنه و لباس و ش��کورا آذرخشی بهعنوان
منش��ی صحنه با علی یازرلو در مقام طراح و کارگردان همکاری
میکنند .نمایش «چند و چون به چ��اه رفتن چوپان» از  ۲۰دی
ماه ساعت  ۱۸در برج آزادی به صحنه میرود.

فرهنگوهنر
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از تماشای نمایش «خنکای ختم خاطره» ،با حضور پشت صحنه به گفتگو
با عوامل این نمایش پرداخت .سیدعباس صالحی به تماش��ای نمایش «خنکای ختم خاطره» به نویسندگی و
کارگردانی حمیدرضا آذرنگ نشست .او پس از پایان نمایش در پش��ت صحنه نمایش با بازیگران و عوامل کار
گفتگویی کوتاه کرد .فاطمه معتمدآریا در این گفتگو از مشکالت کمبود سالن استاندارد نمایشی گفت و افزود:
اگر تماشاخانه استاندارد بیشتر باشد تعداد اجرای هر نمایش محدود نمیشود که مجبور به اجرای دو نوبت در
هر شب شویم تا پذیرای تماشاگران عالقهمند باشیم .او خاطرنشان کرد :حیف است این حجم از تالش و انرژی
در آثار خوب نمایشی هدر برود برای مثال این نمایش ظرفیت اجراهای بیشتری دارد اما به دلیل قرارداد گروه
بعدی نمیتوانیم اجرا را تمدید کنیم و سالن دیگری هم که امکانات و ظرفیت مورد نظر کارگردان را داشته باشد
نداریم .آنهایی هم که مشخصات نزدیکی دارند پر هستند.

»

پوشش نظامی
نوید محمدزاده
در «سرخپوست»

فیلم سینمایی «سرخپوست» به کارگردانی نیما جاویدی مراحل فنی پایانی خود را پشت سر میگذارد .فیلم
سینمایی «سرخ پوست» ساخته نیما جاویدی که برای حضور در بخش سودای سیمرغ انتخاب شد ،مراحل پایانی
فنی را پشت س��ر میگذارد .نوید محمدزاده ،پریناز ایزدیار ،آتیال پسیانی ،س��تاره پسیانی ،حبیب رضایی و مانی
حقیقی ترکیب بازیگران اصلی سرخپوست را تشکیل میدهند .بخشی از عوامل پشت دوربین فیلم «سر خ پوست»
عبارتند از مجری طرح و سرمایهگذار :محمدصادق رنجکش��ان ،مدیر فیلمبرداری :هومن بهمنش ،مدیر تولید:
مهدی بدرلو ،طراح چهره پردازی :ایمان امیدواری ،طراح صحنه :محسن نصرالهی ،طراح لباس :شیما میرحمیدی،
تدوین :عماد خدابخش ،صدا :ایرج شهزادی ،مدیر جلوههای بصری :جواد مطوری ،طراح جلوههای ویژه میدانی:
آرش آقابیک ،عکاس :محمدبدرلو ،مدیر برنامهریزی و دس��تیار اول کارگردان :علی مردانه ،منشی صحنه :فائزه
گرکانی،مدیریترسانهوتبلیغات:آیدامصباحی ،مشاورفضای مجازی:آریانامیرخان.

خبر

نقدی بر مسابقه «برنده باش»

برنامهپولدارهادرتلویزیون

«برنده باش» مس��ابقه جذابی است ،آن هم در
تلویزیون ما که ردپای چهرهه��ای محبوب در آن
کم پیدا میش��ود و س��ریال و برنامهها رنگ و بوی
تکرار به خود گرفته اند.
«برنده باش» جذاب است چون مجری جذابی
دارد و فاصله بین موفقیت و شکست در آن خیلی
کم اس��ت ،گاهی مقداری ریسک پذیری میتواند
میلیونها تومان س��ود نصیب اف��راد کند و گاهی
اعتماد به نفس زیاد و انصراف ندادن میتواند کلی
ضرر در پی داشته باش��د؛ اما «برنده باش» با همه
جذابیتها واقعاً یک مس��ابقه اطالع��ات عمومی
از جنس «مسابقه هفته» نیس��ت که بتواند باعث
رش��د اطالعات جامعه شود و بیش��تر یک فعالیت
تجاری است که گاهی تالش فرد تناسبی با نتیجه
اش ندارد و همین موض��وع باعث ولع زی��اد افراد
برای ش��رکت چند باره در این برنامه میشود .در
برنامه پنج شنبه شب وقتی گلزار از شرکت کننده
مسن پرس��ید :با پولش چه خواهد کرد؟ او جواب
داد :چون دخترش روزی حدود  ۱۶س��اعت روی
اپ وقت گذاش��ته بخش��ی از پول را به او میدهد.
جالبتر اینکه تالش آن فرد برای شرکت چندباره
در مسابقه به روزی  ۱۶ساعت کار دخترش محدود
نشده و خود آن فرد هم روزی حدود  ۸ساعت وقت
گذاشته و جمعا  ۱۶۸س��اعت در هفته (یعنی  ۷تا
 ۲۴ساعت) وقت گذاش��ته اند تا به مسابقه بیایند
و ش��انس برنده ش��دن  ۲۰۰میلیون را پیدا کنند.
(ایشان درنهایت  ۵میلیون برنده شد).در این بین
اینکه چقدر هزینه کرده اند بماند و بماند که هزاران
نفر دیگر هر ک��دام میلیونها توم��ان هزینه کرده
و به جمع هش��ت نفر هم نرس��یده اند .سوالهای
اپلیکیشن به مراتب از س��والهای برنامه سختتر
اس��ت و در خود برنامه هم سواالت عجیبی مطرح
میشود اما با این همه هنوز کسی از  ۱۰۰میلیون
تومان فراتر نرفته است و بیشتر افراد در نهایت بین
پنج تا  ۱۵میلیون تومان برنده میشوند که در برابر
تالش ش��بانه روزی و هزینهای که ک��رده اند عدد
قابل توجهی نیس��ت .با این همه چرا هنوز هزاران
نفر دنبال شرکت در این مسابقه هستند؟
محاسبه سر انگشتی هزینه الزم برای
راهیابی به برنامه
کمتر فردی است که دوس��ت نداشته باشد با
پاسخ دادن به  ۱۵سوال ،هم اطالعات عمومی اش
را در یک برنامه پربینن��ده تلویزیونی محک بزند و
هم برنده  ۲۰۰میلیون تومان ش��ود .آنچه در این
بین کمتر به آن توجه میش��ود ،تالشهای مادی
و صرف زمان زیاد شرکت کنندگان برای حضور در
این برنامه است .همان طور که میدانید ،شروع این
مسابقه از نصب اپلیکیش��ن این برنامه روی تلفن
همراه شروع میشود .بعد از نصب اپلیکیشن شما
میتوانید مسابقه را شروع کنید و به سواالت پاسخ
دهید و امتیاز بگیرید.
قیمت هر سوال بیش از  ۸۰تومان!
بازی موبایل��ی «برنده باش» ب��ا پرداخت درون
برنامهای ب��ه این صورت اس��ت که به ازای پاس��خ

درس��ت ۱۰۰ ،امتی��از میگیری��د و در صورتی که
پاسخ اش��تباه بدهید یا س��والی را رد کنید ،برای به
دست آوردن سوال جدید و کسب امتیاز میتوانید
از بستههای تشویقی و پولی استفاده کنید .به طور
مثال با خرید بسته  ۲۵۰۰تومانی تعداد  ۳۰سوال به
شما تعلق میگیرد .طبق این تعرفه ،قیمت هر سوال
 ۸۰تومان است .همچنین شما میتوانید با بسته ۵
هزار تومانی تعداد  ۷۵سوال ۱۰ ،هزار تومانی ۲۰۰
سوال و ۲۰هزارتومانی ۵۰۰سوال بخرید.
امتیاز الزم برای قرار گرفتن بین  ۸نفر
برتر
همان طور ک��ه گفته ش��د به ازای هر س��وال
صحی��ح  ۱۰۰امتیاز ب��ه کاربر اپلیکیش��ن برنده
باش اعطا میش��ود .در هر هفته هشت نفر اول که
بیش��ترین امتیاز را کسب کرده باش��ند ،یعنی به
تعداد بیشتری سوال پاسخ داده باشند در دو شب
به مس��ابقه اصلی دعوت خواهند ش��د .طبق آمار
برخی هفته ها ،یک شرکت کننده برای قرار گرفتن
بین هش��ت نفر برتر باید حداقل سه و نیم میلیون
امتیاز کسب کند .البته بعضی هفتهها این عدد به
چهار میلیون و بیشتر هم میرسد .همان طور که
میدانید امتیازات تمامی کاربران بهصورت هفتگی
صفر میشود تا امکان رقابت بهصورت یکسان بین
تمامی کاربران فراهم شود و صد البته همه مجبور
باشند دوباره سوال بخرند.
هزینه حضور در برنامه
با توجه به اینکه هشت نفر برتر اپلیکیشن باید
حداقل س��ه و نیم میلیون امتیاز کسب کنند و هر
پاسخ درست  ۱۰۰امتیاز دارد ،نفرات برتر باید در
مدت یک هفته به  ۳۵هزار س��وال پاس��خ صحیح
بدهند تا ش��انس حضور در برنامه را داشته باشند.
باتوجه به اینکه امکان پاس��خ دادن صحیح به ۳۵
هزار س��وال بدون هیچ خطایی وج��ود ندارد ،یک
کاربر در خوش بینانه ترین حالت به ازای هر س��ه
سوال ،موفق میش��ود به یک سوال ،پاسخ صحیح

بدهد .بنابراین باید حدود  ۱۰۰هزار س��وال بخرد
تا خیالش برای ق��رار گرفتن بین هش��ت نفر برتر
اپلیکیش��ن و حضور در برنامه راحت ش��ود .برای
دریافت  ۱۰۰هزار سوال باید  ۲۰۰بسته  ۵۰۰تایی
خرید که هر کدام  ۲۰هزار توم��ان قیمت دارد .با
یک حس��اب سرانگش��تی ،هر ش��رکت کننده در
مرحله تلویزیونی باید حداقل چهار میلیون تومان
برای خرید سوالها هزینه کند.
هر  ۶ثانیه یک پاسخ!
نکته جال��ب دیگر درباره زمان پاس��خ دادن به
سواالت اس��ت .همان طور که میدانید ،یک هفته
۶۰۴هزار و  ۸۰۰ثانیه اس��ت .بنابراین کاربری که
باید به  ۱۰۰هزار س��وال در یک هفته پاسخ دهد،
تنها شش ثانیه برای هر پاس��خ فرصت دارد وگرنه
از قافله نف��رات برتر عقب میافتد و شانس��ی برای
نشستن در مقابل گلزار نخواهد داشت.
چیزی شبیه قمار در تلویزیون
دیده ش��دن ،ارتباط نزدیک با س��لبریتی دور
از دسترس��ی که گذشتن از س��د محافظانش کار
احتمال برنده ش��دن مقدار قابل
راحتی نیس��ت و
ِ
توجهی پول ،دالیلی اس��ت که میتوانیم به کمک
آنها ش��رکت مردم در مس��ابقه «برنده ب��اش» را
توضیح بدهیم .اما س��ازوکار ورود به این برنامه به
شکلی است که دالیل باال را ناقص و نارسا میکند؛
قرعهکشی و سنجش اطالعات عمومی ،مسیرهای
معمول شرکت در مسابقههای تلویزیونی است اما
برندهباش مس��یر متفاوتی را برای خودش انتخاب
کرده؛ روشی که ظاهرا اطالعات عمومی داوطلبها
را میسنجد ولی درواقع تکیهاش روی زمان و پول
اس��ت .آزمون ورودی بیش��تر از آنکه دانستههای
اف��راد را بس��نجد ،آنه��ا را وارد مب��ارزه میکند؛
«بجنگ! س��وال بخر! س��ریع ب��اش! ب��رای بردن
چیزی که احتمال بهدس��ت آوردنش زیاد نیست،
ریس��ک کن» .س��ازوکاری که معلومات عمومی
و هوش در آن به هیچ وجه به ان��دازه صرف پول و

وقت گذاشتن دخیل نیس��ت .شرکتکنندههایی
که دوباره و چندباره در مس��ابقه حاضر میشوند و
کسانی که به گفته خودش��ان در روزهای منتهی
به حضور در برنامه ،س��اعتهای زیادی مش��غول
جواب دادن به س��واالت ب��ود ه و پ��ول زیادی هم
خرج کردهان��د ،ذهن خود را به ج��ای تالش برای
ش��رکت در یک مس��ابقه جذاب اطالعات عمومی
ِ
سمت تالشی عجیب برای یک شبه پولدارشدن
به
میبرند .تالش��ی که تقریباً برای بیش��تر کسانی
که حتی موفق ب��ه حضور در برنامه ش��ده و جوایز
حدود پنج ت��ا  ۴۰میلیونی را هم ب��رده اند نتیجه
درخشانی محسوب نمیش��ود .حساب هزاران نفر
که هنوز به برنامه راه پیدا نکرده اند نیز جای خود
دارد .هر چند س��ازوکار اصلی این برنامه شباهتی
به قمار ندارد اما استداللهایی که روانشناسی در
توضیح اعتیاد به قمار در اختیارمان قرار میدهد،
به ما کمک میکند بفهمیم چرا افراد به میل خود
زمان زیاد و پولشان را روی شرکت در یک برنامه
تلویزیونی س��رمایهگذاری میکنند .درباره دالیل
وابس��تگی به قمار ،از چه��ار پاداش ن��ام میبرند؛
«پاداش مالی» :بردهایی که شخص هرازگاهی به
دس��ت میآورد (امتیازهای باالتر و امکان مقایسه
خود با دیگران در اپلیکیشن و جایزهای که مسابقه
به فرد میدهد« ).پاداش روانشناختی» :احساس
لذتی ک��ه در اثر ب��اال رفت��ن آدرنالین بهدس��ت
میآید«.پاداش اجتماعی» :تحسینی که بهخاطر
ب��رد ،از طرف دیگران نصیب ش��خص میش��ود و
«باخت میلیمتری» :از قویترین پاداشهایی که
علم روانشناسی شناسایی کردهاست .باخت میلی
متری یعنی ش��خص در ش��رایطی ببازد که به برد
بسیار نزدیک بودهاست.
باخ��ت میلیمت��ری به ف��رد این بازخ��ورد را
میدهد که اگر با ِر دیگر بیش��تر تالش کند ،برنده
خواهدش��د؛ این اثر به قدری قوی است که گاهی
پاداش حاص��ل از باخ��ت میلیمت��ری از پاداش
برندهشدن هم بیشتر اس��ت .چیزی که از بیرون،
شکس��ت بهنظر میرس��د؛ یعنی ص��رف هزینه و
زمان بدون رس��یدن به موفقیت ،برای کسی که از
لحاظ روانی و فیزیولوژیک درگیر بازی شدهاست،
باخت میلیمتری بهش��مار میرود و امید به برنده
شدن را تقویت میکند .نکته دیگری که استقبال
از برنده باش و به خصوص شرکت چند باره برخی
شرکتکنندگان را توجیه میکند ،عالقه اجتماعی
ما به پول بادآورده است؛ گواه آن هم قرعهکشیهای
بینهای��ت و وعدههای عجیب و غریبی اس��ت که
مردم را به س��رمایهگذاری در بانکه��ا و خریدن
محصوالتی خ��اص و پیامک زدن ب��ه برنامههای
تلویزیونی ترغیب میکند .رویای راحت بهدس��ت
آوردن چیزی که رسیدن به آن از مسیر طبیعی و
معمول سخت یا غیرممکن است ،انگیز ه و محرک
فوقالعادهای به افراد تزری��ق میکند؛ جز تعدادی
اندک و قشری خاص ،بقیه مردم چندسال و چقدر
باید تالش کنند ک��ه ۲۰۰میلیون تومان پول توی
حسابشانداشتهباشند؟

واکنش مهدی یراحی به حواشی جنجالی  ۳روز گذشته

نمیدانم ممنوعالفعالیت هستم یا نه!

مه��دی یراح��ی ،خواننده موس��یقی پ��اپ ،در حالیک��ه روی
صحنه کنس��رت حاضر ش��ده بود ،تاکید کرد خودش هنوز نمیداند
ممنوعالفعالیت است یا نه.
مهدی یراحی ،خواننده پاپ که در سه روز گذشته خبرهای ضد
و نقیضی درباره ممنوعیت فعالیتهای هنریاش بهگوش میرس��د،
روی صحنه یک کنسرت ،به این ماجرا واکنش نشان داد.
یراحی در این کنسرت و بین اجرای قطعات ،رو به تماشاگران در
سخنانی گفت« :در یکی دو روز گذش��ته خیلی از مخاطبان عزیز در
اینباره از میپرس��ند که من ترجیح دادم س��کوت کنم .البته از آنجا
که این سکوت شاید حمل بر شوآف بشود که اهلش نبودم و نیستم،

ترجیح میدهم توضیح دهم».
او ادامه داد« :چهارشنبه از دفتر موسیقی وزارت ارشاد به ما زنگ
زدند و تاکید کردند من و شرکت جام سبز تا اطالع ثانوی ممنوعالکار
هستیم و باید شنبه با حضور در دفتر موسیقی توضیح دهیم .البته ما
دلیل این احضار و ماجرا را نمیدانیم».
این خواننده پاپ افزود« :چند روز قبل هم از دفتر حراست وزارت
ارشاد زنگ زده بودند که باید درباره کنسرت پنجشنبه هفته پیش در
اهواز توضیج دهیم که ما این احضاریه را رسانهای نکردیم».
مهدی یراح��ی همچنین گف��ت« :البت��ه خودم ه��م نمیدانم
ممنوعالکار هستم یا نه؟ هرچند کار بدی نکردم که ممنوعیت شامل

حال من شود».
اگرچه احضاریه حراس��ت ارشاد مربوط به کنس��رت ششم دی
اهواز میش��ود که مهدی یراحی در حمایت از کارگران بازداش��تی
شرکت فوالد ،با لباس کارگران آن کارخانه به اجرا پرداخت ،اما دفتر
موسیقی بیشتر از انتشار کلیپ قطعه موسیقی «پاره سنگ» شاکی
است.
نخس��تین خبر درباره این حاش��یه ت��ازه برای مه��دی یراحی،
عصر چهارش��نبه هفته گذشته (س��ه روز پیش) منتش��ر شد و خبر
رس��ید ویدئو کلیپ جنجالی مه��دی یراحی به نام «پاره س��نگ»
غیرمجاز اس��ت .با اینکه در این خب��ر ،معاونت هنری وزارت ارش��اد
هیچ اش��ارهای ب��ه ممنوعی��ت فعالیت مه��دی یراحی نک��رده بود،
اما از چهارشنبهش��ب تا ظه��ر پنجش��نبه ،خب��ر ممنوعالفعالیتی
مهدی یراحی در فض��ای مجازی و بس��یاری از رس��انههای داخلی
و خارجی پیچید.
در گفتگو با مجید فروغی ،مدیر رواب��ط عمومی معاونت هنری،
معلوم ش��د هنوز هیچ تصمیمی در اینباره گرفته نشده است و همه
چیز موکول به حضور و توضیحات مهدی یراحی و مدیران ش��رکت
جام سبز در دفتر موسیقی است.
بهصحنه رفتن مهدی یراحی در جمعهش��ب ،خود گواهی است
براینک��ه او ممنوعالفعالیت نیس��ت و هنوز تصمیمی ب��رای ادامه یا
ممنوعیت کارش گرفته نشده است.
باید منتظر ماند و دید امروز ،پس از دیدار مهدی یراحی و مدیران
شرکت جام س��بز و ارائه توضیحاتش��ان به مدیران دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،آیا محدودیتی برای فعالیت این
خواننده پاپ که آث��ارش رویکردی انتقادی و اجتماع��ی دارد ،ایجاد
خواهد شد یا نه؟

»

پیام تشکر شهرام ناظری برای هواداران

شهرام ناظری با انتش��ار پیامی از تمام کس��انی که نگرانش
بودند ،تشکر کرد .شهرام ناظری که چندی پیش به دلیل عفونت
در ریه بیمارستان بستری شده بود ،با انتشار پیامی از تمام کسانی
که نگران حالش بودند ،تشکر کرد .متن پیام بدین شرح است:
«با درود .جا دارد که از کلیه هممیهنان عزیزم و دوستداران
هنر اصیل ایرانی سپاسگزاری کنم ،کس��انی که در دوره نقاهت
من نگرانم بودن��د و از طرق مختل��ف حس ،قدردانی ،عش��ق و
عاطفهش��ان را به من ابراز داشتند .بیش��ک انرژی همین عشق
در بهبود من سرعت ببخشید .این همان عش��قی است که ما را
چهل سال در موسیقی سرپا نگه داشته است.با تمام وجود از شما
ممنونم و دوستتان دارم ».این خواننده موسیقی ایرانی به دلیل
عفونت ریه در بیمارستان بستری و کنسرتهای او در اصفهان به
دلیل بستری شدن و درمان در بیمارستان لغو شده بود.

کارگردان «پایتخت»
سریال ترسناک میسازد

س��یروس مقدم کارگردان س��ریال محبوب «پایتخت» در
اثر جدید خود به سراغ ژانر وحش��ت رفته است .سیروس مقدم
که کارگردانی مجموعه هایی چ��ون «پایتخت»« ،علی البدل»،
«نرگ��س»« ،اغم��اء» و  ...را در کارنام��ه خ��ود دارد ،قصد دارد
اینب��ار مجموعهای را برای ش��بکه نمایش خانگ��ی کارگردانی
کند« .خ��وابزده» عنوان مجموع��ه جدید مقدم اس��ت که به
تهیهکنندگی الهام غفوری مراحل تولید خود را سپری میکند.
فیلمنامه «خوابزده» را که قرار اس��ت در سه فصل برای پخش
در شبکه نمایش خانگی ساخته شود ،سعید نعمتاهلل به نگارش
در آورده اس��ت .حض��ور بازیگرانی چون علیرضا ش��جاع نوری،
الدن مستوفی و ریحانه پارسا در این مجموعه قطعی شده است.
مجموع��ه نمایش خانگی «خ��واب زده» اولین س��ریال مقدم و
نعمتاهلل در ژانر وحشت به شمار میرود.

علی انصاریان مجری شبکه پنج شد

«ورزش��گاه» نام برنامه جدید ش��بکه پنج سیماس��ت که از
ویژ ه ج��ام ملتهای آس��یا روی آنتن م��یرود .برنامه ورزش��ی
«ورزشگاه» همزمان با آغاز مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
امارت بهصورت ویژه از پانزدهم دیماه به مدت یکماه هرش��ب
حوالی ساعت  ۲۲روی آنتن شبکه پنج سیما میرود .این برنامه
با آیتمه��ای مختلفی همچون معرفی س��تارهها ج��ام ملتها،
معرفی کش��ورهای ش��رکتکننده ،پرونده کاپیتانها ،مربیان،
دروازهبانها ،گ��زارش ارس��الی از امارت و ....تقدی��م مخاطبان
و عالقه مندان ورزش بویژه فوتبال دوس��تان خواهد بود .حافظ
کاظمزاده گزارش��گر اعزامی این ویژه برنامه به امارات اس��ت که
آخرین رویداده��ای این ج��ام را برای مخاطبان اطالعرس��انی
میکند .این برنامه همزمان با جام ملتهای آسیا به مدت یکماه
هر شب حوالی ساعت  ۲۲پخش و بعد از پایان مسابقات بهصورت
هفتگی ش��نبهها با اجرای علی انصاریان و مه��دی واعظی روانه
آنتن میشود.

رئالیتیشوی سعید ابوطالب
در خارج از کشور

مجموعه رئالیتی شو «قطعههای ناتمام»به تهیهکنندگی و
کارگردانی سعید ابوطالب در لوکیش��نهایی در خارج از کشور
کلید خ��ورد .ضبط مجموع��ه «قطعهه��ای ناتمام» ک��ه برای
پخش در ایام تعطیالت نوروز سال  ۹۸از شبکه یک سیما تولید
میش��ود در خارج از کشور آغاز شده اس��ت .بخشهای خارجی
این رئالیتیش��و با حضور بازیگران خارجی در کشورهای ترکیه،
آذربایجان ،هند ،تاجیکستان ،ازبکس��تان و ...ضبط و بخش دوم
کار نیز همزمان در ش��هرهای مختلف ای��ران از جمله اصفهان،
شیراز ،کاشان ،تبریز و ...در بهمن ماه تصویربرداری میشود .این
رئالیتی شو در قالب یک فیلم مسابقه با حضور بازیگرانی از چند
کشور و بازیگران شاخص سینما و تلویزیون ایران همراه است.
«قطعههای تم��ام» ب��ه تهیهکنندگی و کارگردانی س��عید
ابوطالب یک تجربه جدید در ژانر رئالیتیشو است که با محتوای
هنری و ادب��ی به کش��ف و جس��تجو در تاریخ ادبیات فارس��ی
میپردازد و در ش��بهای نوروز  ۹۸از شبکه اول سیما روی آنتن
میرود.

خوشحالی آلمانیها از اینکه دورنمات
در ایران محبوب است

همزمان با س��الروز تولد فردری��ش دورنمات ،نویس��نده و
نمایشنامهنویس شناخته ش��ده کش��ور آلمان ،اجرای نمایش
«ازدواج آق��ای میس��ی س��ی پ��ی» ب��ه کارگردانی احس��ان
فالحتپیشه با گرامیداشت یاد و خاطره استاد حمید سمندریان
در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.
سیدمحمود حسینیزاد ،داس��تاننویس و یکی از مترجمان
ش��ناخته ش��ده آثار دورنمات هم در این مراس��م ضم��ن ارائه
پیش��ینهای از فعالیتهای مختل��ف دورنم��ات در عرصههای
مختلف نویسندگی توضیح داد« :جالب است بدانید ،مجموعهها
و نهادهایی که در کش��ورهای مختلف اروپایی به ویژه در آلمان
آثار دورنمات را پیگیری میکنند خیلی خوشحالند که آثار این
نویسنده در ایران محبوب و با اس��تقبال خوب مخاطبان مواجه
شده است».
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