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 بهرام بیضایی نمایش »داش آُکل به گفته  مرجان« 
را نــوروز امســال روی صحنه می بــرد. این نمایش 
جدیدترین اثر بهرام بیضایی است که در هشتادونهمین 
سال  مرگ صادق هدایت اجرا می شود. به گفته محمد 
رحمانیان، این نمایش براســاس داستان داش آکل 
صادق هدایت از زبان مرجان روایت می شــود. »داش 
آکل به  گفته  مرجان« نوروز  ســال ۱۳۹۹ در دانشگاه 
اســتنفورد اجرا می شــود. آخرین نمایش بیضایی 
»چهارراه« نیز در این دانشگاه استنفورد روی صحنه 

رفته بود. 
 مهناز افشــار کــه در 
اخیر جنجال های  ماه های 
بســیاری را تجربــه کرده، 
یــک  تهیه کننـــــدگی 
اســتان  در  را  نمایــش 
سیستان وبلوچستان برعهده 
گرفت. این خبر را مهدی بلوچ زهی، از هنرمندان این 
خطه اعالم کرد. بلوچ زهی در توییتر نوشــت: »مهناز 
افشار در اقدامی ارزشــمند به منظور حمایت از تئاتر 
شهرســتان ها، هنرمندان و زنان بلوچ تهیه کنندگی 
نمایش داغ یک شــبانه بلوچی از نیکشهر را برعهده 
گرفت. این نمایش به رنج های زنان در جامعه سنتی 
سیستان وبلوچســتان می پردازد و بــرای رقابت در 

جشنواره استانی آماده می شود«.

 ماری الفوره، خواننده و بازیگر فرانســوی مشهور 
به »دختــری با چشــمان طالیی« در ۸۰ ســالگی 
درگذشــت. الفوره در طول دوران زندگی اش در ۳۵ 
فیلم نقش آفرینی و در فیلم های کارگردانان شاخص 
فرانسوی چون رنه کلمان، ژرژ لوتنر، آنری ورنیو و پیر 
گرانیر دفر بازی کرده است. دختری با چشمان طالیی 
و ظهر بنفش رنه کلمان از مطرح ترین فیلم های این 

بازیگر است.

 در هفتــه ای کــه جدیدتریــن فیلــم مارتین 
اسکورســیزی به نام مرد ایرلنــدی نمایش عمومی 
محدود خود را آغاز کرد )آمار فروش این فیلم البته بنا 
بر سیاست های نتفلیکس اعالم نخواهد شد!( دنباله 
جدید سری فیلم های »ترمیناتور« به نام »ترمیناتور: 
سرنوشت تاریک« پرفروش ترین فیلم هفته شد. این 
فیلم با این که فروش قابل توجهــی را رقم نزد و حتی 
حداقل انتظار ها را نیز برآورده نکرد، اما با فروشی باالتر 
از جوکر و مالیفیســنت: سردسته اهریمنان توانست 

صدرنشین جدول پرفروش های این هفته شود.
 دواین جانســون، بازیگــر پردرآمد و همیشــه 
مشــغول به کار این روزهای سینمای  هالیوود، پس از 
حضور در رینگ مســابقات کشــتی کج، وارد رینگ 
 UFC هشت ضلعی مسابقات خشن و تقریبا بی قانون
خواهد شد و نقش مارک ِکر، قهرمان سابق مسابقات 
UFC، ملقب به »تایتان« و »ماشین خردکننده« را ایفا 
خواهد کرد؛ جانســون عالوه بر بازیگری، تهیه کننده 

اصلی این فیلم نیز خواهد بود.

روی خط تئاتر

روی خط سینما

14
پانته آ بهرام این روزها تهیه کنندگی نمایشی با موضوع قربانیان جنگ را بر عهده گرفته است. این نمایش با عنوان »َجنگ بازی« از 
8 آبان تا روزهای پایانی این ماه در خانه هنرمندان روی صحنه است. پانته آ بهرام دلیل همکاری با این گروه را حمایت از بچه های تئاتر 
مقیم شهرهای دیگر ایران عنوان کرده است:» سال های سال است که بچه های تئاتر مقیم شهرستان این نقد را به حق دارند که دیده 
نمی شوند یا اصال نادیده گرفته می شوند و من همیشه فکر می کردم که باید به طریقی از این بچه ها حمایت شود چون حق شان است.« 
او می گوید ضرباهنگ »َجنگ بازی« این تذکر را به انسان می دهد که به عینه ببیند چگونه کودکان در حالی که در کوچه بازی می کنند 

به قربانی جنگ تبدیل می شوند. 
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در هـر اتاقـی ، محل هـای امن 
را مشـخص کنیـد  ) مثـًا زیر 
کنـار  یـا  میـز محکـم  یـک 
سـتونها یـا دیوارهـای مجاور 
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  در فاصله چند روز مانده به توزیع نخستین قسمت از »کرگدن« به کارگردانی کیارش اسدی زاده 
 پوستر رسمی این سریال نمایش خانگی منتشر شد. در سریال کرگدن سارا بهرامی، ستاره پسیانی،

پانته آ پناهی ها، مصطفی زمانی، بانیپال شومون، الهام کردا و... بازی می کنند.

  نخستین تصویر از گریم حسام منظور در »مست عشق« منتشر شد. حسام منظور در »مست عشق« حسن 
فتحی نقش حسام الدین چلبی، همنشین و شاگرد موالنا را بازی می کند. شهاب حسینی، پارسا پیروزفر و چند 

بازیگر شناخته شده ترک دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

   حمید هیراد، خواننده موسیقی پاپ با سفر به تبریز، از سیدهادی بهجت تبریزی، فرزند استاد شهریار 
عیادت کرد. سیدهادی بهجت تبریزی که چندی است بر اثر تصادف از ناحیه سر و پای چپ آسیب دیده؛ در 

کنسرت قبلی حمید هیراد در تبریز، به عنوان میهمان ویژه در سالن حضور داشت.

»َجنگبازی«
باحمایت
پانتهآبهرام
رویصحنهرفت

شهروند| چند وقتی است موضوع وی.او.دی ها به 
یکی از موضوعات بحث برانگیز تبدیل شده است. 
به خصوص بعد از توقیف و خاموشــی سرورهای 
سایت های دانلود فیلم، این پلتفرم ها به شدت مورد 
انتقاد کاربران قرار گرفتنــد. اما از وقتی که چندی 
پیش اعام شد که مســئولیت صدور مجوز تولید 
آثار در وی.او.دی ها )مثل فیلیمو و نماوا( از این پس 
به معاونت فضای مجازی صداوســیما محول شده، 

جنجال ها شدت بیشتری گرفته است.
چنــد روز پیش علی اکبــر محمودی مهریزی، 
مدیرکل تأمین و تولیــد تلویزیون تعاملی معاونت 
فضای مجازی ضمن تأیید شــایعات موجود تأکید 
کرد که مجوز محتوای پخش شده از وی.او.دی ها به 
صداوسیما رسیده. از طرفی این اداره فراخوانی برای 
دریافت فیلمنامه نیز داده و قرار است سریال هایی را 

به صورت تعاملی و با نظارت کامل صداوسیما بسازد.
اگرچه مقامات دولتی فعا این شایعات را تکذیب 
می کنند و مثا یکی از مدیران سازمان سینمایی که 
در رابطه مستقیم با این موضوع است، در گفت وگو با 
»شهروند« گفت که هنوز چیزی به آنها اباغ نشده و 
اداره مربوطه همچنان در صدور مجوزها نقش اصلی 
را دارد، اما به  هرحال این موضوع که صداوســیما 
فاصله زیادی تــا کنترل کامل این حــوزه ندارد، 
نگرانی هایی را در میــان فعاالن این حیطه موجب 
شده است. نگرانی هایی از این جنس که »صداوسیما 
از ترس اینکه در معرض انتقادات و پرســش های 
گوناگونی درباره محصوالت این حوزه قرار نگیرد، 
ســعی خواهد کرد برای اینکه دچار دردسر نشود، 
با همان دست فرمان تولیدات خودش حرکت کند 
و این هم یعنی کپی هــای برابر بر اصل محصوالتی 
که درحال حاضر مردم آنها را در شبکه ها به رایگان 
تماشــا می کنند!«. این جمات را یکی از مدیران 

سازمان سینمایی می گوید که نمی خواهد نامش در 
این گزارش بیاید.

این موضوع البته موافقانی هم دارد؛ ازجمله مهدی 
فرجی تهیه کننده و از مدیران اسبق تلویزیون که 
الزامی شدن دریافت مجوز برای محتوای وی .او.دی ها 
از صداوسیما را اتفاقی مبارک می داند: به نظرم اینکه 
تولیدات فیلم و سریال خارج از شبکه های سیما در 
دستور کار بخشی دیگر از سازمان صداوسیما مثل 
معاونت فضای مجازی قرار گرفته است، یک اقدام 
مبارک اســت. وقتی معاونتی مثل فضای مجازی 
قرار است تولید فیلم و سریال را خارج از شبکه های 
صداوســیما تعریف کند و در دستور کار خود قرار 
دهد، طبیعی است که ظرفیت های جدیدی را شاهد 

خواهیم بود.

این تهیه کننده البته منظــورش به تفاوت حوزه 
تولیدات این حیطه با تولیــدات روتین تلویزیون 
اســت. فرجی البته از معدود افرادی هم هست که 
باور دارد این امر در زمینه ممیزی به نفع آثار خواهد 
بود: عموما گله مندی هایی هم وجود داشته است که 
تهیه کننده و کارگردان نسبت به برخی ممیزی های 
سخت وزارت ارشاد انتقاد داشتند. به نظر می رسد 
آنچه که در صداوسیما رخ می دهد، ظرفیتی ایجاد 
خواهد کرد که می تواند با ترکیبی از استانداردهای 
بین صداوسیما و وزارت ارشــاد تولیدات جدید را 

بیشتر تضمین کند.
باید منتظر ماند و دید که آیا کنترل صداوســیما 
درحوزه  وی.او.دی ها موجد حرکتی رو به جلو خواهد 

بود یا نه.

کنترل صداوسیما بر وی.او.دی ها؛ آسیب یا پیشرفت؟

داستاننتفلیکسهایوطنی!
 یک تهیه کننده شبکه نمایش خانگی

در گفت وگو با »شهروند« 

امیدوارمفضایتحتنظارتصداوسیما
بروی.او.دیهاسختگیرانهنباشد

نیره خادمــی| ســرمایه گذارانی که در 
این ســال ها به شــبکه نمایــش خانگی کوچ 
کرده اند، چه نظری درباره نظارت صداوســیما 
بــر رســانه های وی. او.دی و درواقع شــبکه 
نمایش خانگــی دارند؟ آیا ایــن اتفاق فرصت 
اســت یا تهدید؟ صادق یــاری، تهیه کننده و 
سرمایه گذاری که این ســال ها فعالیت نسبتا 
زیادی در شبکه نمایش خانگی داشته، معتقد 
اســت هنوز برای قضاوت درباره سرگذشــت 
وی. او.دی ها در مواجهه با نظارت صداوســیما 
زود اســت. او به »شــهروند« می گوید اگر این 
موضوع قطعی شــده باشــد، حتما باید درباره 
جزییات آن صحبت کرد تــا درنهایت بتوانیم 
مخاطبان شبکه نمایش خانگی را حفظ کنیم: 
»مسیری که یک کار تولیدی بخواهد طی کند، 
طبیعتا مشکالت خاص خود را خواهد داشت، تا 
به ثبات برسد. درحال حاضر در شبکه نمایش 
خانگی این مســیر طی شده اســت. باید دید 
چه تغییراتی در مســیر نظارت صداوسیما بر 
وی.  او. دی ها به وجود می آید و با فضایی که حاال 
زیر نظر ارشاد است، چقدر تفاوت دارد.« صادق 
یاری می گوید: »اگرچه شبکه نمایش خانگی 
هم فرزند صداوسیماست و کسانی هم که حاال 
با وی. او. دی و وزارت ارشاد کار می کنند، تفاوت 
زیادی با تلویزیون نمی بینند، اما در هر صورت 
فضای شبکه نمایش خانگی با فضای رسانه ملی 
کمی تفاوت دارد. یکسری مالک ها و معیارها در 
صداوسیما وجود دارد، به همین دلیل معتقدم 
باید درباره جزییات آن صحبت کرد و به توافق 
رسید. درحال حاضر بازار شبکه نمایش خانگی 
که در همه دنیا هم وجود دارد، این روزها رونق 
گرفته اســت، بنابراین باید طوری برنامه ریزی 
کرد تــا این رونق حفظ شــود.« البته منوچهر 
 هادی، ســرمایه گذار و تهیه کننده سینما نظر 
دیگری دراین باره دارد و به نظر می رسد خیلی 
هم به این اتفاق خوشبین نیست. او دراین باره 
گفته اســت: »فقط امیدوارم کاری نکنند که 
ســرمایه گذار فرار کند و حاضر نباشد در این 
بخــش کار کند. زمانی بود که صدا و ســیما در 
طول  ســال 7۰۰ تله فیلم می ساخت. آن زمان 
همه عوامل دخیل در ســاخت فیلم یا سریال 
درحال کار بودند. درحال حاضــر این افراد در 
نمایش خانگی مشــغولند. امیدوارم هر اتفاقی 
که رخ می دهد باعث به هم خوردن این شرایط 
نشود.« او هم معتقد است اگر قرار نباشد این آثار 
در تلویزیون پخش شود، نباید محدودیت های 

صدا وسیما بر آن اعمال شود.

مدیرکل تأمین معاونت فضای مجازی صداوسیما در گفت وگو با »شهروند«:

محصوالتویدیوییهمچنانزیرنظروزارتارشاداست
با انتشار خبر نظارت صداوسیما بر رسانه وی.او.دی 
این نگرانی به وجود آمده است که نکند استانداردهای 
سفت و سخت صداوســیما باعث ریزش مخاطب این 
شــبکه شــود. علی اکبر محمودی مهریزی، مدیرکل 
تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی 
صداوسیما البته در گفت وگو با »شهروند« این نگرانی ها را 
رد کرده و می گوید: »در طول این مدت سه تهیه کننده 
برای گرفتن مجوز پخــش در وی.او.دی به ما مراجعه 

کرده اند.« او معتقد اســت که وی.او.دی رسانه ای انفرادی اســت اما وقتی یک رسانه از 
حالت انفرادی به رسانه جمعی تبدیل می شود، باید ضوابطی برای آن در نظر گرفته شود: 
»استانداردهای وی.او.دی همان استانداردهای قبلی است و فقط ضوابط صداوسیما برای 
آن اعمال می شود که بخش زیادی از آن همان ضوابط ارشاد است. نوع فعالیت برای صدور 
مجوز سلبی نیست و کامال حمایتی است؛  چون معتقدم نباید برای یک عده آدم باسواد 
که توانسته اند سرمایه خوبی جذب کنند، سالیق شخصی مان را حاکم کنیم.« مدیرکل 
تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی صداوسیما در پاسخ به این سوال 
که آیا این رویه صدور مجوز، تولیدات شبکه نمایش خانگی را هم در برمی گیرد؟ می گوید: 
»اشتباه نشود رسانه های ویدیویی هنوز زیر نظر وزارت ارشاد است اما وقتی قرار بر تولید 
و توزیع برای فضای مجازی باشد باید از ما مجوز بگیرد. هر کس بخواهد می تواند سریال 
نمایش خانگی را زیر نظر وزارت ارشــاد تولید کند اما اگر قصد توزیع آن را در وی.او.دی 
داشته باشد درواقع یک کار تأمینی است؛ بنابراین نیاز به مجوز دارد. حاال اگر این سریال 
هنگام تولید، ضوابط ما را رعایت نکرده باشد، محصول خود را از رقم بزرگی از سود و انتشار 

در وی.او.دی محروم کرده است.«

سعید رجبی فروتن:

وی.او.دیهادرکنترلتلویزیون؟هنوزقطعینیست!
ماجرای وی.او.دی ها و کنترل آنها توســط صداوسیما 
را با یکی از مدیران و البته کارشناســان موفق این حوزه 
به بحث نشسته ایم. سعید رجبی فروتن؛ مدیرکل دفتر 
همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی در دو دوره 
که اشراف کاملی به این حوزه دارد و کارشناسی که همواره 

نظرات راهگشایی در این موارد ابراز کرده است.
آقایفروتنعزیز؛درمورداینکهاعطایمجوز
وی.او.دیهازیرنظروتحتکنترلصداوســیما

رفته،بهنظرتاناتفاقدرستیاست؟
البته هنوز به طور قطعی معلوم نیست این خبر. 

امارسانههااینخبررابهطورقطعیاعالمکردندوحتیرسانههایمرتبطبا
صداوسیماازقولمدیربخشمجازیصداوسیماگفتوگوهاییراهمکارکردند.

ما در تشکیالت دولتی فعال داریم کارمان را می کنیم. اگر این امر قطعیت پیدا کند، حتما 
به ما نامه می آید که دیگر از این پس مجوز ندهید، نظارت نکنید، کنار بکشید و از این جور 

درخواست ها. اما تاکنون به ما که چیزی نگفته اند.
یعنیشماردمیکنیداینخبررا؟

نه؛ من می گویم هنوز قطعی نیست و آنچه منتشر شده، گمانه زنی های افراد و رسانه هاست 
و رسما تاکنون چیزی اعالم نشده است.

حاالفرضبگیریمایناتفاقافتاد.شمابهعنوانیکیازمدیرانوکارشناسان
اینحوزهچهآسیبهاومحاسنیرابرایاینامرمترتبهستید؟

واهلل حقیقتش را بخواهید، دوست ندارم فعال در این مورد حرف بزنم. ان شاءاهلل تا وقتی دیگر...


