6
7

معرفی نامزدهای بخش عروسكی
جشنواره پویانمایی

طراح معامله قرن ،خیلی زود به شکست آن
وبینتیجهبودن نشست اقتصادی منامه ،اعتراف کرد

باخت سنگین آقای داماد

8

نقدی بر واکنش حسامالدین آشنا به سریال گاندو و موسسه آوینی

همه سریالهای دولت

سهشنبه

 18تیر 1398

شماره 5426

ببینید و بشنوید

یادداشت

شبكه نسیم
19

محمد زندكریمخانی

سریال اشكها و لبخندها

مدیر روابطعمومی مركز
پویانمایی صبا

 19/30شكرآباد
20

ویتامین خ

21

وقتشه

23

مروركودك شو

فانتزیهایخودمانی

شبكه تماشا
17

پایتخت 4

18

بوی باران

19

دختر امپراتور

20

ی ـ ــادآوری :داس ـتــان آدمهــایــی
است كه فرصت دو بار زندگی
كردن به آنها داده شده است.
میمیرند و باز میگردند… این
سریال داستان مرگ و زندگی
اس ــت .داس ـتــان آدمهــایــی كه
سرنوشت آنها را به هم پیوند
م ـیدهــد تــا بــه جـسـتوجــوی
رازهـ ـ ـ ــای مـ ــدفـ ــون بـ ـپ ــردازن ــد
و ر ش ـ ـتـ ــه از هـ ــم گـسـیـخـتــه
ز نـ ــد گ ـ ـیشـ ــان را بـ ــا ن ـگــا هــی
دیگرگون از نو بتابند.

21

تعبیر وارونه

22

عملیات ویژه نجات

23

پرستاران

شبكه امید
15

فرمانده

به توان خدا :برنامه تلویزیونی
«ب ــه تـ ــوان خـ ــدا» ،پاسخگوی
 16/45پ ـ ــرسـ ـ ـشه ـ ــای نـ ــوجـ ــوانـ ــان
دربــاره خداوند ،اخــاق ،دین و
معنویت است.

«دوقلوها»  شنبهبهدنیامیآیند!

عکس :پیمان جودی

 15/45دسترنج

دستپخت جدید عموهای فیتیله ای از هفته آینده پخش میشود

 19/30تندر
21

مجموعه رودخانه ماه

مدتهاســت دنیای مخصوص بچههــا در تلویزیون پر شــده از عمو و خالههایی كــه هر كدام

 22/30مجموعه محرمانه

شبكه نمایش
13

غریبه

15

محبتها

17

سهشنبهها با موری

19

در میان ستارگان 2

21

حصارها

23

سرقت از برج

شبكه سالمت
9

سرحال

 13/25سین شو
 15/50همین امروز
 19/35دارو تك

21

ح ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب :ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــه
روانش ـنــاســی بــا هــدف ترویج
دیـ ـ ــد مــثــب ــت ن ـ ـگـ ــر ،كــاهــش
تـنـشهــای رف ـتــاری در زنــدگــی
اج ـت ـمــاعــی و ت ـل ـط ـیــف روابـ ــط
انسانی

شبكه ورزش
16

م ــرحــل ــه چ ـ ـهـ ــارم م ـســاب ـقــات
دوچرخه سواری توردوفرانس

شبكههای رادیویی
9

ای ـ ـ ــران :خ ــان ــه و خـ ــانـ ــواده /
پـیــرامــون مسائل خــانــواده با
مــحــور یــت روز ادب ـیــات كــودك
و نوجوان

10

اقتصاد :كاالی ایرانی  /بررسی
تولید سویا خوراكی
ورزش :دانشكده استعدادیابی
 /اســتــعــدادیــابــی در ك ــودك ــان و
نــوجــوانــان بــا رویــكــرد جهتدهی

12/30

مناسب خانوادهها برای شناسایی
اسـ ــتـ ــعـ ــدادهـ ــای ف ــرزن ــدان ــش ــان
و تــقــویــت ورزش قــهــرمــانــی در
نوجوانان

صبا :همپای صبا  /برنامهای
در قــالــب مـســاب ـقــه تـلـفـنــی و
14/30
پیامك در موضوعاتی ازقبیل
فرهنگی ،هنری ،مذهبی و...
فــره ـنــگ :فــرزان ـگــان فرهنگ
 /در یـ ـچـ ـهای ب ــه زن ــدگ ــی و آ ث ــار
17/30
م ـفــا خــر ف ـكــر و فــر ه ـنــگ هنر
ایران

20

قــرآن :آمــوزش تخصصی وقف
واب ـ ـتـ ــدا ب ــر اس ـ ــاس مصحف
م ـح ـشــی  /آمـ ـ ــوزش مـبــاحــث
و قــف و ابتدا (در هر برنامه به
آموزش نیمجزء قرآن پرداخته
میشود) به كارشناسی كریم
دولتی و دكتر رحمانی

فاطمه شهدوست
رسانه

عمو هــای فیتیلهای بعــد از مدتها در فضــای تــازهای وارد میدان شــدهاند تا دنیایــی از نمایــش را برای بچههــا روی آنتن

اســمی دارند و برنامهای را روی آنتن میبرند تا زمانی را به گروه پراهمیت جامعه اختصاص دهند

شبكه دو ببرند.

و بتوانند آنها را ســرگرم كنند .میان همه اســمها و افراد مختلف ،بعضیها آنقدر در این دنیا جا

دوقلوها عنــوان مجموعه جدیدی اســت به كارگردانی جمشــید بیات تــرك و تهیهكنندگــی مهدی بصیری بــا بازی محمد

افتادهانــد كــه بــه یك برنــد تبدیــل شــدهاند و تــا اســم برنامــه كــودك میآیــد خیلیهــا به یــاد آنها

مســلمی ،حمید گلی ،علی فروتن و در كنار چند چهره دیگر؛ پخش آن از  22تیر آغاز میشــود .این مجموعه هم نمایشی و

میافتنــد ،مثل چه كســی؟ مثل عمــو پورنــگ و عموهای فیتیلــهای كه هر ســال در یــك قالب در

پر از لحظههای كمدی اســت كه باید منتظرش ماند و دید این بــار عموهای معروف چه كردهاند .ما هم در جامجم ســراغ

قاب این رسانه ظاهر میشوند.

برخی عوامل آن رفتیم تا ببینیم قرار است شنبه در دوقلوها شاهد چه فضایی باشیم.

ایــن روزهــا هــم بعــد از صــد قســمتی شــدن«محله گل و بلبــل» عموپورنــگ و پایــان آن

َ
نقل

َ
نقد
محمود رضاخانیكرمانشــاهی،
محقــق ،نویســنده ،پژوهشــگر
و فار غالتحصیل رشــته ســینما
در گفتوگــو با خبرگــزاری كتاب
اد عــا کــرده فیلمنا مــه ســریال
پس از باران از او ســرقت شــده
اســت .این نویســنده كــه رمان
تگرگ از آثار اوست ،بیان كرده:
اولیــن كاری كــه ارائــه دادم ،فیلمنامــه «آخریــن شمشــیرزن ایــران» بــود كه بــه زندگی
یخــان زنــد پرداختــه بــود و بعدهــا تبدیــل بــه كتــاب شــد .قصــدم از نــگارش ایــن
لطفعل 
فیلمنامه و ارائه آن هــم این بود كه بــه جامعه خود مــا در آن اوج انقالب بــه عالوه جامعه
جهان انتقال بدهم و بفهمانم كه گویش ،پوشش و آرایش ما این است.
بعد از آن در قسمت فنی ســینما و فیلمسازی مشغول شــدم و بعد از چند وقت كه
تصمیــم گرفتــم در حرفــه اصلــی خــودم ،یعنــی كارگردانــی فعالیت كنــم ،محیط بــرای من
فراهــم نشــد و گوش ـهگیر شــدم .در همیــن اثنــا شــروع بــه نوشــتن فیلمنامــه كــردم كه
نمونههای خط آن هنوز هست.
تنهــا فیلمنا مــه چــاپ شــده مــن همــان آخر یــن شمشــیرزن ا یــران بــود .یكــی از
فیلمنامههایم به واسطه اشخاصی كه نمیشناســم و نمیدانم چطور از سریال «پس از
باران» ســردرآورد؛ در حالی كه مــن هیچ یك از اعضــای فیلم را مالقات نكــرده بودم و اصال
نمیشناختم.
میخواســتم فریاد بزنم شــما كه فیلمنامه من را دزدیدید ،الاقل اصل آن را میدزدیدید.
چرا این فیلمنامه را به پس از باران تبدیل كردید؟
داســتانی كــه در كرمانشــاه ،كردســتان و لرســتان میگذشــت و جنایاتــی كــه از زمان
قاجــار تــا پهلــوی دوم بــر ســر مــردم آمــده بــود را در آن ســناریو گنجانــده بودم به رشــت
كشــاندند و بــا نــام پــس از بــاران بــه مــردم ارائــه شــد؛ كــه از ایــن كار خیلــی ناراحــت و
آزرده شدم.

َ
قند
ســاعت  15امروز بیننده فیلم ســینمایی هندی محبتها از شــبكه نمایش
باشید.
قصــه :نارایــان شــانكر مدیــر ســختگیر دانشــگاه معتبــر تمــام پســرانه
گوركول است كه بر سنت نظم وانضباط تأكید دارد .او  ۲۵سال دانشآموزان
را از عاشــق شــدن منع كرده و هركه را هم كه عاشق شــده ،اخراج كردهاست.
داســتان حول محور سه دانشــجو به نامهای ســمیر ،ویكی و كاران میچرخد
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مرضیــه برومند ،كارگــردان و بازیگر بــا حضــور در برنامه پویانــگار ویژه
جشــنواره ملی پویانمایی و برنامههای عروســكی تلویزیونی ایران ،در
شبكه شما گفت:
نســل امروز خالقتــر از گذشــته اســت و البتــه كار دشــوارتری هم
پیش رو دارد زیرا سطح سالیق مخاطبان هم افزایش یافته است.
اگــر مخاطبــان خــود را در تلویزیــون از دســت دادهایــم بــه دلیــل
ك ـمكاری خودمان اســت چــه اینكــه میبینیم در ســالهای نخســت
بعــد از پیــروزی انقــاب ،توجــه بیشــتری بــه تربیــت نســل كــودك و
نوجوان از طریق تولید برنامههــای تلویزیونی صورت میگرفت ولی در
ســالهای بعد از آن ،شــاهد كممهری بــه برنامههــای این گروه ســنی
بودیــم ،بودجههــا كاهــش یافــت و برنامههــای تولیــد انبــوه و زنــده،
كیفیت را كاهش داد و به تبع این مســاله ،بینندگان هم تا حدودی از
دست رفتند.
یكی دیگر از مشــكالت موجــود ،عــدم اســتفاده از فناوریهای روز
جهانی در تولید برنامههای ویژه كودكان و نوجوانان است.
كــودكان و نوجوانــان تیزهوشتریــن مخاطبان هســتند و به هیچ
وجــه نمیتــوان آنهــا را فر یــب داد .آنهــا تشــخیص میدهنــد كــه نیــت
برنامهســازان چــه بــوده و بــه ایــن ترتیــب بــا یــك برنامــه ارتبــاط برقرار
میكنند و برنامه دیگری را دوست نخواهند داشت.
اگر این شــانس را داشــتهام كــه برنامههایــی بهیادماندنی بســازم
تنها به این دلیل بوده كه از دل و جان برای كودكان مایه گذاشــتهام و
آنچه از توان و احساس و اندیشــه بوده ،بهكار گرفتهام وگرنه كارهایم
خوب از آب درنمیآمدند.
جنبــه آموزشــی برنامههــای كــودك و نوجوان هــم كاهــش یافته و
تنهــا بــه ســرگرمیهای آ نــی تو جــه میشــود؛ هرچنــد معتقــدم
ســرگرمكنندگی ،یكــی از مهمترین ویژگیهــای برنامههــای تلویزیونی

كه همهشان عاشق میشوند و...
چرا پیشــنهاد میكنیــم؟ ایــن فیلم پرفــروش نظر منتقــدان بالیــوودی را
جلب كرد و چند عنــوان نامزدی و برنده شــدن در جشــنواره فیــر را برایش به
ارمغان آورد.
كارگردان :آدیتیا چوپرا
بازیگــران :شــاهر خخان ،آمیتــاب باچــان ،آیشــواریا رای ،جیمــی شــرگیل،
شامیتا شتی ،اودای چوپرا ،جوگال هانسراج ،كیم شارما  ,پریتی جانگیانی.
سال ساخت2000 :

اســت تــا مخاطبــان را جــذب كنــد امــا نبایــد از خصوصیت آموزشــی و
تربیتی غافل بود.
مخاطبان نیاز به آموزش غیرمســتقیم دارند و این نیاز در كودكان
و نوجوانان بیشتر است.
هنرمنــدان حــوزه برنامههــای عروســكی در معــرض آســیبهای
جــدی جســمی قــرار دار نــد و در عیــن حــال كمتریــن دســتمزدها را
میگیرند ،بنابراین باید توجه بیشتری به آنها بشود.
نمایشهای عروســكی در ایران و جهان ،مختص كودكان نیست
بلكه بســیاری از مفاهیم عمیق فلســفی و انســانی از این طریق اجرا و
القا میشوند .امیدواریم در تلویزیون ما نیز امكانی به وجود بیاید كه
برنامههای عروسكی ویژه بزرگساالن هم تولید شود.
مضامیــن بســیاری بــرای تولیــد آ ثــار عروســكی وجــود دارد ولــی
شــتابزدگی در كار موجب نزول كیفیــت خواهد شــد .همچنین باید
به مشــكالت معیشــتی هنرمنــدان این حــوزه هم توجــه كرد تــا آنها با
تولید انبوه ،در پی جبران این معضالت نباشند.
مســؤوالن بدانند هر چقدر در حــوزه برنامههای كــودك و نوجوان
هزینــه كنند ،ســرمایهگذاری درازمدتی انجــام دادهاند كه بــه هیچ وجه
هدر نخواهد رفت.

از زمانــی كــه تلویزیونهــا ســیاه و
ســفید بود ،نگاه بیننــدگان هم عادت
كــرده بــود بــه آثــار پویانمایــی غربــی و
شــرقی .اصال یك باور ناخواســته ایجاد
شــده بــود كــه كارتــون یعنــی برنامــه
خارجی برای مخاطب كودك و نوجوان
كه البته بزرگترها هم بله.
تلویزیونها كه رنگی شد ،رنگ و لعاب
تولیــدات پویانماییهــای خارجــی هم
بیشتر به چشم آمد و آن شد كه امروزه
به عنوان آثار نوستالژی برای بچههای
دیروز خاطرهسازند.
كارتونهای ســندباد ،گوریــل انگوری،
پینوكیــو ،پلنــگ صورتــی ،زبلخــان،
گالیــور ،بینوایــان ،الیــور توییســت،
ماركوپولــو ،ایكیوســان ،جیمبــو و
بسیاریدیگر...
ســالها گذشــت و هنرمنــدان ایرانــی
خــوشذوق در بخــش پویانمایــی
بــا آزمــون و خطــا و دســتانی اكثــرا
خالــی اقــدام بــه تولیــد آثــار پویانمایی
كوتاهمدت با طراحیهای ساده كردند.
اما از آنجا كه از هزارههای بعید ،جوهره
هنر ماننــد جواهری در ضمیــر ایرانیان
به یادگار نهاده شــده ،دیری نپایید كه
دوران آزمــون و خطــا طــی شــد و تولیــد
تولیدات كوتاه و بلند شتاب گرفت.
داســتانها و شــخصیتهای تاریخی،
قصههای بومی و اقوام ایرانی ،اشعار و
ضربالمثلها به سناریوهای كارتونی
تبدیــل شــدند .ایــن شــتاب تولیــد
بــه گونــهای بــود كــه امــروزه ده شــبكه
تلویزیونــی اعــم از شــبكههای ،5 ،2 ،1
آمــوزش ،جامجــم ،نســیم ،قــرآن ،پویا،
نهال و امید رسانه ملی در ساعتهای
مختلــف اقــدام بــه پخــش تولیــدات
پویانمایــی و ترجیحــا آثــار ایرانــی
میپردازند.
اســتقبال مخاطــب از تولیــدات ایرانی
بــه رونــق اقتصــادی در بــازار تولیــد آثار
پویانمایــی منجــر شــد بــه طــوری كــه
كارتونهای تكقسمتی و یا سریالی به
اســتمرار تولید و افزایــش ّ
كمی و كیفی
رو آورده و از سقف  13قسمت گذشته
و به ســریالهای صد قســمتی تبدیل
شــدند كــه شكرســتان ،جوانمــردان،
پهلوانان ،یوز ایرانــی ،میچكا ،هاالباما،
مهارتهــای زندگــی ،تاریــخ از ایــن ور،
فرمانروایــان مقــدس ،مثلنامــه ،پنــد
پارســی و بســیاری دیگر را میتــوان نام
برد.
ایــن رونــق تولیــد در آثــار پویانمایــی
ایرانــی آن هــم بــا محتــوای پــاك ،باعث
شــده هــر از چندگاهــی خبــری خــوش
از جشــنوارههای خارجــی بــه ســبب
موفقیــت آثــار ایرانــی به گوش برســد.
از ایــن گذشــته ،علیرغــم اعمــال
تحریمهــای اقتصــادی و تروریســم
فرهنگــی ،كشــورهای بســیاری خریدار
محصــوالت پویانمایــی ایرانی شــده و
هماكنون تولیدات ایرانی در تلویزیون
برخی از كشــورها بــه نمایش گذاشــته
میشوند.
برپایــی جشــنوارههای مختلــف
پویانمایــی بهخصــوص در ســطح
اســتانها فرصــت بســیار مغتنــم و
خوبــی اســت تــا هنرمنــدان اســتانی و
محلی در بخــش پویانمایی ،خــود را در
رقابتــی جــدی محــك بزننــد و
اســتعدادهای ناشناخته ،كشــف و به
جامعــه هنــری معرفــی شــوند.
استعدادهایی كه میتوانند كارآفرین،
انگیزه بخــش و خــاق در حــوزه تولید
آثار پویانمایی در ایران باشند.

