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در حالی که بســیاری از نگاه ها معطوف به 
مناقشــه جدی ارشاد و صداوســیما بر سر 
پخش سریال »ســقوط« در شبکه نمایش 
خانگی اســت و ســاترا هم بامداد جمعه در 
اطالعیــه ای به طور خاص ایــن مجموعه را 
نشــانه گرفته است، از پنجشــنبه ـ ششم 
بهمن ماه ـ سریالی دیگر پخش خود را آغاز 
کرده اســت که آن هم تا دو روز قبل درگیر 
حاشیه های بســیاری برای دریافت مجوز از 

ساترا بود.
آخرین خبرها از اختــالف نظر جدی میان 
ســازندگان »آکتور« و مســووالن سازمان 
تنظیــم مقررات صوت و تصویــر فراگیر در 
فضای مجازی حکایت دارد و حال پرســش 
اینجاســت آیا در دو روز اخیر کــه اتفاقا از 
پرمناقشــه ترین ایام در روابط میان ساترا با 
پلتفرم پخش کننده بوده، مشــکل »آکتور« 
حل شده یا این سریال هم با وضعیتی مشابه 
»ســقوط« و با نادیده گرفتن تاکید ســاترا 
بــر لزوم اخذ مجوز برای انتشــار، در اختیار 
مخاطب قرار گرفته است؟  به گزارش ایسنا، 
ســریال »آکتور« با بازی نوید محمدزاده و 
احمد مهران فــر درباره ی زندگــی پرفراز و 
نشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد 
از پیشنهادی که به آن ها می شود، زندگی شان 
دســتخوش ماجراهایی پیچیده می شــود. 

این ســریال نخستین تجربه کارگردانی نیما 
جاویدی در یک ســریال اســت که پس از 
فیلم های »سرخپوســت« و »ملبورن« برای 

شبکه نمایش خانگی تولید می شود.
تهیه کننــده در  بهمــن  دوشــنبه ســوم 
گفت وگویی با ایسنا با »عجیب خواندن رویه 
ساترا در تعامل با هنرمندان«، اعالم کرده بود 
که سه ماه از ارسال سریالش برای ارائه نظر 
ساترا می گذرد اما هنوز هیچ پاسخی دریافت 
نکرده  است. گویا مجید مطلبی )تهیه کننده( 
چند ماه قبل همراه با نویســنده و کارگردان 
سریال »آکتور«، به ساترا رفته و شرح کاملی 
از قصه و ســریال ارائه کــرده بودند. در این 
جلســه توافق شده بود که ســه قسمت از 
ســریال را برای بازبینی در اختیارشان قرار 
دهند اما روز یکشــنبه نامه ای از سوی ساترا 
به دستش می رســد که به شدت متعجبش 
می کند؛ چراکه در نامه جدید برخالف تعامل 
صورت گرفته، ارســال هفت قســمت دیگر 
برای مجوز پخش درخواســت شده بود. این 
اظهارات، پیگیری خبرنگار ایسنا برای دریافت 
پاسخی از سوی مسووالن ساترا را به همراه 
داشت که در همان روز دوشنبه محمدصادق 
افراســیابیـ  معاون کاربــران و تنظیم گری 
اجتماعی ساترا ـ در مقام پاسخگویی برآمد 

و ماجرا را از منظر ساترا شرح داد.

به گفته وی علی رغم اینکه طرح ثبت شــده 
»آکتور« در مرحله تولید، تغییراتی داشــته 
ولی با توجه به مذاکرات جلســه حضوری، 
ســاترا موافقت نامه کلی تولید ۲۶ قســمت 
ســریال »آکتور« را بر مبنــای مجوز اولیه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تایید کرده 
اســت. ولی صــدور مجوز انتشــار منوط به 
ارزیابی و بازبینی هشــت تا ۱۰ قســمت از 
ســریال شده است و هنوز این تعداد قسمت 

در اختیار ساترا قرار نگرفته است.
امــا در شــرایطی که فقــط دو روز از طرح 
ایــن اختالف نظرهــا می گذشــت، پلتفرم 
پخش کننده سریال »آکتور« را منتشر کرد؛ 
اقدامی که تا لحظه انتشار این خبر مشخص 
نیســت با همراهی ســاترا صورت گرفته یا 
»آکتور« هم با رویکردی مشــابه »سقوط« 
بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی، منتشــر 

شده است. 
ضمن اینکه در شــرایطی که اطالعیه اخیر 
ســاترا بر درخواســت برای تعطیلی پلتفرم 
پخش کننده اســتوار اســت و پای نهادهای 
قضایی را هم به قضیه باز کرده اســت، بعید 
اســت که مجرای انتشــارِ »آکتور«، سازش 
پخش کننــده و ســازمان نظارتــی در این 
روزهای پرجنجال باشــد و اگر هم بوده، این 

تعامل با موضع گیری اخیر ســاترا همچنان 
پایدار بماند.

ایســنا در انتها با تاکید بر لزوم تعیین هرچه 
سریع تر ضوابط رسمی برای پخش پروژه های 
شبکه نمایش خانگی با هدف مشخص شدن 
تکلیف بیینده ای که خواســتار تماشای این 
سریال هاســت و البته پــول قابل توجهی را 

هم به عنوان حق اشتراک پرداخت می کند، 
برای انتشار توضیحات بعدی درباره ی سریال  
»آکتور«، »ســقوط« و وضعیــت پروژه های 
شــبکه نمایش خانگی از ســوی مسووالن 
همچنیــن  و  ارشــاد  وزارت  صداوســیما، 
پلتفرم های پخش کننده و ســازندگان اعالم 

آمادگی می کند.

سریال»آکتور«جنجالجدیدنمایشخانگیمیشود؟

فیلم ســینمایی »مالقات خصوصی«، اولین ساخته امید 
شمس، درامی خانوادگی با محوریت فقر و تبعات آن است. 
در حاشیه کالن شــهر، زاغه نشینانی برای امرار معاش به 
هر دستاویزی چنگ می زنند. دستاویزهایی که آنها را در 
مسیر نابودی و حبس می اندازد. اما گویا سرنوشت محتوم 
آنها در این نابودی و بی امیدی طی خواهد شد. شخصیت 
اصلی فیلم زنی اســت که ســعی دارد با فروش داروهای 
گیاهی، هزینه زندگی خود و خانواده اش را بپردازد. در این 
مسیر دچار عشقی عجیب می شود و درمان دردهای خود 
و خانواده اش را در بلع مواد و انتقال آن به زندان می بیند. 
فیلمساز سعی دارد با تاکید بر مشکالت حاشیه نشینی و 
محله های آســیب زا، راه نجات افراد را در بریدن و رفتن از 
آنجا نشــان دهد. جبر جغرافیایی حاکم بر محل زندگی 
آنها، بر تمام ارکان زندگی آنها ســایه انداخته است. نگاه 
مارکسیســتی به شــرایط ســلطه آمیز حاکم بر زندگی 
شــخصیت های فیلم، ناامیدی و نبــود هیچ گذرگاهی به 

سوی زندگی بهتر را تقویت می کند. در جامعه ای که فقر 
نه مقدس، بلکه آســیب زا و دهشتناک می شود و اساس 
عشــق و خوشــبختی، آینده و حال و گذشته افراد را در 
بنیان های اقتصادی تعریف کنیم، سرنوشت شخصیت ها 
همان چیزی می شــود که »مالقات خصوصی« در خود 

دارد. 
حکمرانی بی رقیب و سرنوشــت ســاز پــول بر زندگی 
شــخصیت ها، گریزناپذیر و تعیین کننده است. آنها برای 
رسیدن به پول و رهایی از زندان فقری که در آن دست و 
پنجه نرم می کنند، حتی عشق را به بازی می گیرند. برای 
رسیدن به مقصود خود نقش عاشقی دلباخته ای را بازی 
می کنند که فراغ معشــوق دمی آنها را به حال خود رها 
نخواهد ســاخت. اما این رهایی تنها نام و رنگی اســت بر 
مقصود اصلی که همان پول و درواقع رهایی است. آزادی 
با پول و مالکیت هم معنی می شود. عشق بازیچه و خانواده 
محملــی برای بازی کثیف حمــل موادمخدر. زندگی در 

زندانی تک اتاقی با وسایلی عاریتی انگار به شرافت نفس 
کشیدن در محله های حاشیه  شهر می ارزد. 

درام دیر آغاز فیلم پس از ازدواج دو شــخصیت تازه شکل 
می گیرد و مقصود شــخصیت اصلــی از ازدواج به تمامی 
فاش می شــود. در لحظه های آخــری فیلم اما او متحول 
شده و گویا عشــقی که معلوم نیست چطور و چرا شکل 
می گیرد، رخ نشــان می دهد و زندگی شیرین می شود در 
زندانی که بر خانــه ترجیحش می دهند. تا نیمه فیمل با 
داســتانی عاشقانه و عشــق در یک نگاه روبرو هستیم و 
مخاطب دل خوش می کنــد به جوانی بدهکار که دل در 
گرو دختری عطار دارد. در نیمه پایانی فیلم، شخصیت ها 
چنان دستخوش تغییرات و اهداف پلید می شوند که هیچ 
نســبتی با نیمه ابتدایی فیلم برقرار نمی کنند. هر کدام از 
دو نمیه را می شود به عنوان داستانی مجزا در نظر گرفت. 
نحوه تحول شخصیت ها و نوع بیان و نگاهشان به یکباره 
تغییر می کند و جالب اینجاست که این چرخش در پانزده 
دقیقه پایانی فیلم دوباره صورت می گیرد و حاال ترکیبی 
می شود از شخصیت های نیمه اول و دوم که کمی عاشق 
یکدیگرند و کمی به دلیل شــرایطی کــه در آن گرفتار 
شــده اند، مجبور به قاچاق مواد مخدر هستند. این تغییر 
و تحوالت چنان دفعی و به یکبــاره صورت می گیرد که 
ارتبا مخاطب را با شخصیت ها منفک کرده و هیچ حسی 
در آنها تولید نمی کند. نه دلش برای عشــق آن می رود و 
نــه از منجالبی که در ادامه به دام آن می افتند، ناراحت و 
نگران می شود. فضایی کامال با فاصله میان شخصیت ها و 
مخاطب اینجاد می شود که همان نتیجه نامطلوب را می 
دهد. یعنی حسی در مخاطب تولید نمی کند تا بتواند فیلم 

را دنبال کند یا آن را برای مدتی در ذهن بسپارد. شیمی 
شخصیت ها اصطالحا پالستیکی و مصنوعی است و قطعا 
این فرایند مخاطبی را که در نیمه نخست شخصیت ها را 
باور کرده نمی تواند ذهن دچار فریب شده آنها را دوباره از 
نو وارد داســتانی جدید و کامال متناقض کند. این شیوه 
روایــت در نهایت منجر به بی اعتمــادی میان مخاطب 
و شــخصیت های فیلم شــده و در دل بارها به او گوشزد 
می کند که این فقط یک فیلم اســت و نگران سرنوشــت 
شخصیت ها نباش.   در این میان، ساده انگاری و جرم زدایی 
از بلع و حمل موادمخدر، در الیه ای از عشق و احساسات 
ســانتیمانتال پیچیده می شود. گویا اشــکالی هم ندارد 
چند صباحــی در زندان برای حمل موادمخدر بمانید. در 
عوض می توانید با همسرتان که اتفاقا شریک جرمتان هم 
هست، گاهی »مالقات خصوصی« داشته باشید. اینجاست 
که صحنه برای تقویت حس ســانتیمانتالش، اسلوموشن 
می شــود و روند زندگی لحظه ای در خوشی شخصیت ها 
را کنــد می کند تا بماند در کام مخاطــب و لذت ببرد از 
خوشی لحظه آخری و زودگذر شخصیت هایی که باید در 
زندان وقفه هایی از زندگی زناشویی را تجربه کنند. زندان 
را با حداقل ها تمیز کرده و بیارایند و خوش باشند به دمی 
که در پیش است و فارغ از آینده ای هولناک که در انتظار 
قاچاقچی موادمخدر است.  اگر تا دیروز اعتیاد بیماری بود 
و باید به شخص معتاد به چشم بیمار نگاه می کردید، شاید 
بشود از امروز به قاچاق موادمخدر هم نگاهی شاعرانه و پر 
از گل و رنگ و لعاب داد. آن را عاشــقانه و در راه رسیدن 
به منویات معشوق توجیه کرد و با لبخند دل خوش کرد 

به مالقاتی خصوصی.

نگاهیبهفیلم»مالقاتخصوصی«

فقر نامقدس
رویا سلیمی

آخرینآمارفروشسینماها
۵روزقبلازشروعجشنوارهفجر

در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر سه فیلم تازه اکران شده در سینماها 
به فروش ۱۰ میلیارد تومانی نزدیک شدند. به گزارش ایسنا، پنج روز دیگر 
چهل ویکمین دوره جشــنواره فیلم فجر شــروع خواهد شد و بسیاری از 
ســالن های سینمایی با نمایش فیلم ها رنگ و بوی این جشنواره را به خود 
خواهند گرفت؛ البته اکران فیلم هایی که در حال حاضر روی پرده هستند 

نیز احتماالً در کنار فیلم های جشنواره ادامه خواهد داشت. 
در چند هفته گذشــته فیلم های »مالقات خصوصی«، »چپ راست« و در 
روزهای اخیر فیلم »پالتو شــتری« به چرخه اکران اضافه شدند تا در کنار 
دو فیلم »بخارست« و »جزیره فضایی« )تورنادو ۲( که از اواخر آبان و آذر 
روی پرده رفته بودند، اصلی ترین فیلم های حال حاضر سینماها باشند. در 
این میان میزان فروش فیلم »چپ راست« و »مالقات خصوصی« که یکی 
کمدی و دیگری یک فیلم اجتماعی تلخ است روند صعودی داشته و تعداد 
مخاطبان شان در شرایطی که تبلیغات چندانی حتی در فضای مجازی هم 

ندارند، بیشتر می شود.
بر اســاس آمار ثبت شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما )سمفا( 
تــا ظهر جمعه، هفتم بهمن ماه جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده 

به شرح زیر است:
»بخارست« به کارگردانی مسعود اطیابی: حدود ۸۰۰ هزار تماشاگر و ۲۵ 

میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان فروش
»جزیره فضایی« به کارگردانی ســیدجواد هاشــمی: حــدود ۶۴ هزار نفر 

تماشاگر و یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون تومان فروش
»چپ، راست« به کارگردانی حامد محمدی: ۱۰۶ هزار و ۳۳۰ نفر تماشاگر 

و سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش
»مالقات خصوصی« به کارگردانی امید شمس:  ۱۸۹ هزار نفر تماشاگر و ۶ 

میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان فروش
»پالتو شــتری« به کارگردانــی مهدی علی میرزایی: ۴ هــراز و ۴۱۰ نفر 

تماشاگر و ۱۴۶ میلیون تومان فروش
در حال حاضر میزان فروش کل سینمای ایران در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۶ 
میلیارد تومان رســیده و ۱۱ میلیون و ۵۸۴ هزار نفر هم از ابتدای سال به 

تماشای فیلم های اکران شده در سینماها رفته اند. 
همچنین با تغییر در آمار فروش فیلم ها، فهرســت پرفروش های سال نیز 
تغییر کرده و فعال »انفرادی« با ۷۷ میلیارد تومان فروش، »ســگ بند« با 
۴۲ میلیارد تومان فروش و »بخارســت« با ۲۵ میلیارد تومان فروش، سه 
فیلم پرفروش سال هستند که از این بین، دو فیلم »انفرادی« و »بخارست« 

ساخته مسعود اطیابی هستند.

ژالهصامتی»سرهنگثریا«شد
نخســتین تصویــر از ژاله 
صامتی در فیلم ســینمایی 
»سرهنگ ثریا« منتشر شد. 
همچنین نخســتین عکس 
»کاپیتان«  سینمایی  فیلم 
از تازه تریــن تولیدات بنیاد 
ســینمایی فارابی که برای 
حضــور در چهل و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم 

فجر برگزیده شــده نیز انتشار یافت. به گزارش ایرنا از روابط عمومی فیلم، 
ژاله صامتی بازیگر مطرح ســینما و تلویزیون با فیلم سینمایی »سرهنگ 
ثریا« به کارگردانی لیلی عاج در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور 
دارد. فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج 
و تهیه کنندگی جلیل شــعبانی در چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر 

رونمایی خواهد شد. 
»ســرهنگ ثریا« تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که 
از زاویه ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان 
اشرف می پردازد. این فیلم سینمایی اولین ساخته سینمایی لیلی عاج است 

و در خالصه داستان آن آمده است: »این راه با گریه باز نمیشه!«.

اولینتصویراز»کاپیتان«منتشرشد
اولین تصویر از فیلم سینمایی 
»کاپیتــان« بــه کارگردانــی 
محمد حمزه ای و تهیه کنندگی 
ســیدصابر امامی که در میان 
آثار بخش ســودای ســیمرغ 
چهــل و یکمیــن جشــنواره 
حضور  فجر  فیلــم  بین المللی 

دارد، منتشــر شــد. در اولین تصویر از این اثر سینمایی پانته آ پناهی ها را 
می بینیم که ثبت این تصویر و لحظات دیگر »کاپیتان« را مهدی دلخواسته 

برعهده داشته است.
 فیلمنامــه »کاپیتان« را امیرمحمد عبدی به نگارش درآورده و در خالصه 
داســتان آن آمده است: »به من میگن عیســی، هرکاری بخوام می کنم.« 
پژمان بازغی، امیرحسین بیات، بهار نوحیان، ارغوان شعبانی، شایان دارمی 
پور، پرهام غالملو و… از دیگر بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. 
عوامل اصلی »کاپیتان« عبارتند از کارگردان: محمد حمزه ای، نویســنده: 
امیر محمد عبدی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، تدوین: اُمید میرزایی، 
موســیقی: حبیب خزایی فر، مدیر تولید: امیر یمینی، صدابردار: داریوش 
صادق پور، طراح گریم: مهرداد میر کیانی، طراحی و ترکیب صدا: حسین 
مشــعلی و امید محمدی پور، طراح صحنه: حامــد اصالنی، طراح لباس: 
ملودی اسماعیلی، دســتیار اول کارگردان: محمد عزیزی، برنامه ریز: امیر 

رونقی، عکس: محمدمهدی دلخواسته، تهیه کننده: سید صابر امامی.

کتابدوزبانهکرهایـفارسیمنتشرشد
»آســمان و باد و ســتاره و 
شــعر«؛ مجموعه اشــعار دو 
شــاعر کــره ای بــه صورت 
دوزبانه کره ایـ فارسی توسط 
»نشر پرنده« منتشر شد. به 
گزارش ایرنا از نشــر پرنده، 
دونگ جو  یون  اشــعار  دفتر 
و لــی یوک َســا دو شــاعر 
کره ای با ترجمه ســعیدرضا 
اتحادی و خانم هونگ اینجا 
و ویراســتاری ادبــی عباس 
حســین نژاد وارد بازار کتاب 

شد. 
یون دونگ جــو به همراه لی 

یوک َســا به عنوان دو شــاعر بزرگ مقاومت در اواخر دوره استعمار ژاپن 
شناخته می شــوند و کتاب حاضر با ارائه برگزیده اشعار این دو نفر تالش 
می کند تا روند رو به رشــد تغییرات شعر را در ســرزمین کره جنوبی به 

تصویر بکشد.
این کتاب چهارمین کتاب از جســتارهای کره ای نشــر پرنده است که به 
صورت دو زبانه با رویکرد آشنایی بیشتر پارسی زبانان با ادبیات به ویژه شعر 

کره جنوبی منتشر می شود. دو شعر از این دو شاعر بخوانیم:
از یون دونگ جو

فردا، شبی دیگر در پیش است جوانی ام هنوز به پایان نرسیده خاطره ای در 
یک ســتاره عشقی در یک ستاره تنهایی ای در یک ستاره حسرتی در یک 

ستاره شعری در یک ستاره مادری در یک ستاره مادرم مادر!
از لی یوک َسا

پرده را کنار می زنم و با دلی آرام به اســتقبال گرگ و میش می روم انسان 
مثل مرغان دریایی ســفید چقدر دل تنگ اســت ای لحظۀ گرگ و میش 
دســت  لطیفت را پیش بیاورو بر لب های گرم من بکش هر آن چه بخواهی 
و تمام آن چه را که در سینه دارم بر لبان من بیاور! کتاب دوزبانه کره ای ـ 
فارسی »آســمان و باد و ستاره و شعر« در ۲۴۸ صفحه منتشر شده است 

و در کتابفروشی های سراسر کشور در دسترس عالقه مندان خواهد بود.

اخبارکوتاه

همیــن دو روز قبــل بود که وزیر ارشــاد بر 
»ممنوعیت توقف سریال ها به دلیل عملکرد 
بازیگرانشــان« تاکید کــرد؛ رویکردی که در 
صورت اجرایی شدن، ابهام در پخش »سقوط« 
و چند فیلم و سریال دیگر را برطرف می کرد. 
با این همه همان طور که پیشــتر در گزارش 
ایســنا پیش بینی شده بود، غائله به همین جا 
ختم نشد و حاال اختالف نظرها به نامه نگاری 
رئیس صداوســیما با رئیس جمهور کشیده 

شده است.
به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی پس از اینکه 
اظهارنظرهایش درباره اعمال برخی مالحظات 
در پروژه هــا، بــه نتیجه عملیاتی نرســید یا 
حداقل هنوز نرسیده است، شامگاه پنجشنبه 
ـ ۶ بهمن ماه ـ در اطالعیه ای با تاکید بر این 
بند که »ســاترا در برابر هرگونه قانون شکنی 
و بی توجهــی به حقوق مخاطبــان و رقابت 
غیرقانونی و ناعادالنه با سایر سکوهای دارای 

مجوز از ساترا )۳۳۷ ســکوی دارای مجوز(، 
اقدامات قانونی الزم را انجام خواهد داد.«، به 
نامه رئیس صداوسیما به رئیس جمهور اشاره 
کرده است. در این اطالعیه روی صحبت ساترا 
به طور خاص یکی از پلتفرم هاســت که این 
روزها اتفاقا سریال »سقوط« را پخش می کند؛ 
بــا این تاکید کــه پلتفرم مذکور بر اســاس 
قانون، موظف به اخذ مجوز پخش مجموعه از 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 
بوده و این اتفاق نیفتاده اســت. بر این اساس 
بــار دیگر با باال گرفتــن اختالف نظرها میان 
مسووالن ساترا و پلتفرم فیلیمو، شائبه هایی 
برای تعطیلی این ســکوی نمایــش فیلم و 

سریال مطرح شده است.
روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضــای مجازی، در متن  

اطالعیه خود آورده است:
»طبــق قانون کلیه پلتفرم هــای ارایه دهنده 
خدمات صــوت و تصویر فراگیــر، موظفند 

قبل از تولید و انتشــار مجموعه های نمایش 
خانگی اقدام به اخذ مجوز از ســاترا به عنوان 
نهاد قانونی تنظیم گر صدا و تصویر در فضای 
مجازی نمایند. پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز 
قانونی تولید سریال»ســقوط« اقدام به تولید 
ایــن مجموعه و همچنین بــدون اخذ مجوز 
انتشار، اقدام به انتشــار آن نموده است. این 
اقدام غیرقانونــی علیرغم تذکرات و مکاتبات 
پیاپی ســاترا و یادآوری فراینــد قانونی اخذ 
مجــوز و بی توجهی مکرر این پلتفرم صورت 
گرفته اســت. با توجه به تکــرار تخلفات این 
پلتفرم در گذشــته، گــزارش تخلف جدید 
فیلیمو به نهادهای نظارتی و قضایی گزارش 

و در این خصوص اطالع رسانی شد.
فارغ از محتوای ســریال ســقوط، بی توجهی 
آشــکار و عمدی پلتفرم فیلیمــو به قانون و 
زیر پا گذاشــتن مقررات علت پیگیری ساترا 
در راســتای وظایف قانونی آن می باشد و در 
این خصوص بــرای تحقق اجرای قانون همه 
نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی فضای 
مجازی و مرکــز ملی فضای مجازی تابع این 
شورا نیز در جریان تخلف مذکور قرار گرفتند.

مکاتبه رئیس رســانه ملی بــا رئیس جمهور 
در جایگاه ایشــان به عنوان رئیس شــورای 
عالــی فضای مجــازی صورت گرفتــه و در 
آن ضمن ارایه گــزارش تخلفات این پلتفرم 
درخواســت اقدام قانونی شده است. سازمان 
تنظیم مقــررات صوت و تصویــر فراگیر در 
فضای مجــازی تاکید می کنــد رویکرد این 
ســازمان نســبت به فعاالن تولید محتوا در 

فضای مجازی، رویکرد حمایتی نظارتی است 
و در راســتای حمایت از آنان به وظایف خود 
عمل کرده و در برابر هر گونه قانون شکنی و 
بی توجهــی به حقوق مخاطبان و رقابت غیر 
قانونی و ناعادالنه با ســایر ســکوهای دارای 
مجوز از ساترا )۳۳۷ ســکوی دارای مجوز(، 
اقدامــات قانونی الزم را انجام خواهد داد و در 
این راستا در مقابل تخلف از قانون، مسئولیت 

خود را به شکل کامل انجام خواهد داد.«
براســاس این گزارش، ســریال »سقوط« در 
حالی روز چهارشــنبه ـ پنجــم بهمن ماه ـ 
به عنوان پرمخاطب ترین مجموعه نمایشــی 
پلتفرم پخش کننده اش معرفی شــده بود که 
وضعیت پخش ادامه  قسمت های این سریال 
بر اساس آنچه در آخرین اطالعیه ساترا آمد، 
در هاله ای از ابهام قرار داشت. با این همه وزیر 
ارشــاد با تاکید بر اینکه »سقوط« ادامه دارد، 
تاکید کرده بود، »اینکه یک اثر بنا بر عملکرد 
یک بازیگر متوقف شــود، از سوی وزارتخانه 
ممنوع شده اســت.« وضعیتی که در بدو امر 
این پرسش را به همراه داشت که در میان این 
ناهماهنگی ها، تکلیف بیننده ای که مخاطِب 
هر کدام از این پروژه ها می شــود و ریســک 
هر لحظه احتمال تعطیلی پروژه ها را با وجود 
پرداخــت مبلغی قابل توجه به جان می خرد، 
چیست؟ براساس آنچه سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر پیشتر اعالم کرده بود، 
نگاه ساترا به چند پروژه  دیگر که این روزها در 
برخی پلتفرم ها عرضه می شــوند، کم و بیش 
با وضعیتی مشابه »سقوط« روبه روست و در 

حقیقت این نهاد تنظیم گر برای به کرســی 
نشاندن مالحظاتی که به پروژه ها و صاحبان 
پلتفرم ها اعالم کرده، حاال متوســل به مرجع 

نظارتی و قضایی شده است.
هرچند وزیر ارشاد هم در اظهارت اخیر خود 
بر این نکته تاکید کرده بود که »اگر اشــکال 
محتوایی در کار باشــد، می بایســت از سوی 
دوســتان حل شــود؛ اما اینکه یک اثر بنا بر 
عملکرد یک بازیگر متوقف شــود از ســوی 

وزارتخانه ممنوع شده است.«
اما درباره  سریال »سقوط«، علیرغم بحث در 
شورای صدور مجوز ســاترا با حضور اعضای 
حقیقــی و حقوقی، به دلیــل حضور حمید 
فرخ نژاد هنوز مجوز از سوی این نهاد نظارتی 
صادر نشــده است و در حقیقت پلتفرم بدون 
کسب اختیار از ســاترا به پخش اقدام کرده؛ 
هرچند عوامل این سریال در نامه ای اعتراضی 
به این بازیگر پس از اظهارات هنجارشکنانه ای 
که داشت، او را به بی معرفتی متهم و به نوعی 

از او اعالم برائت کردند.
با این همه در شــرایطی که انتظار می رفت، 
اظهارات اخیر وزیر ارشــاد درباره »سقوط« را 
بتوان پایانی بــر ابهامات پخش این مجموعه 
و حل مناقشه ها دانســت، اما بر اساس آنچه 
در اطالعیه اخیر ســاترا به وضوح مشــهود 
است، جدال بر سر پخش این سریال نه تنها 
حل نشــده که حاال کار یک پله فراتر رفته و 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 
در فضای مجازی، خواهــان تعطیلی پلتفرم 

پخش کننده است.

نامهرئیسصداوسیمابهرئیسجمهوردرباره»فیلیمو«

جدالبرسرسریال»سقوط«باالگرفت

نعیمــه نظام دوســت، بازیگر باســابقه عرصــه طنز در 
صحبت هایش یادآور ســال هایی می شود که تلویزیون با 
طنزهای نود شــبی مخاطبانش را حفظ کــرده بود. او با 
تاکید بر اینکــه فیلمنامه های طنز خوب در تلویزیون کم 
داریم اظهار امیــدواری می کند که کمدین های مطرح و 
قدیمی دوباره به آغوش تلویزیون بازگردند و مردم را شاد 
کنند. این بازیگر با بیان اینکه تلویزیون خانه اول بسیاری 
از بازیگــران قدیمی اســت و باید بــه دوران طالیی اش 
برگردد، تاکید می کند که سریال های مهران مدیری و رضا 
عطاران هیچوقت تکرار نشده اند و جای اینگونه سریال ها 
در تلویزیون خالی اســت. نظام دوست در گفت وگویی با 
ایسنا با اشاره به حضورش در سریال طنز »چشم بندی« 
می گوید: قطعا کار در کنار بزرگانی مثل آقای حمید لوالیی 
و مرجانه گلچین عزیز همیشــه برایم یک افتخار است و 

آنقدر دوستشــان دارم که وقتی در کاری حضور دارند، با 
عشق قبول می کنم که من هم باشــم و در کنارشان یاد 
بگیرم. همچنین کار کردن با شــاهد احمدلو، کارگردان و 
سلیم ثنایی به عنوان تهیه کننده که از دوستان قدیمی ام 
هستند، برایم حس خوبی دارد. در مجموع »چشم بندی« 
یک گروه منســجم و همدل هســتند و این خیلی خوب 
است. وی تاکید می کند: همین که در کاری آرامش داشته 
باشیم و از اضطراب به دور باشیم عالی است؛ چون به نظرم 
پشــت صحنه کار کمدی ۱۰۰ درصد مهم است. باید در 
پشــت صحنه آرامش برقرار باشد تا بتوانیم مقابل دوربین 
بهتریــن خودمان را ارائه بدهیــم؛ البته من به عنوان یک 
بازیگر همیشه ســعی می کنم یاد بگیرم و آموزش ببینم. 
سر هر کاری هم حاضر می شوم به این نیت می روم که از 
دوستانم یاد بگیرم، فرقی نمی کند پیشکسوت یا جوان، به 

هرحال هر عزیزی می تواند نکته ای را به ما یاد بدهد. نظام 
دوست سپس از نقشش در سریال »چشم بندی« و بازی 
مقابل سیاوش مفیدی به عنوان همبازی اش در این سریال 
می گوید. او اظهار می کند: نقشم در سریال »چشم بندی« 
را دوست داشتم، از کار خوشم آمد و پذیرفتم؛ ضمن اینکه 
پارتنر من آقای ســیاوش مفیدی است و ما سال ها مقابل 
هم بازی کرده ایم، کار همدیگر را می بینیم و می شناسیم 
و نوع کمدی یکدیگر را بلدیم. همچنین دوستان دیگری 
مثل آقای شــهرام قائدی و سروش جمشیدی و خیلی  از 
دوستان که همیشه تجربه های خوبی در کنار هم داشتیم، 
برایم قابل احترام اند. آشنایی ام با شاهد احمدلو به سالها 
پیش برمی گردد. اولین بار برای سریال »خانه اجاره ای ۲« 
با ایشان همکاری داشتم و بعد از آن در تله فیلم »ما خونه 
نیستیم« و سومین همکاری ام سریال »چشم بندی« است. 

بازیگر ســریال های »ساعت خوش«، »نوروز ۷۲«، »حلقه 
سبز«، »چاردیواری«، »ساختمان پزشکان«، »پایتخت ۱« 
و »نــون خ ۱« در ادامه با تاکید بر اینکه اخالق کارگردان 
مهم ترین عامل موفقیت یک فیلم یا ســریال است، ادامه 
می دهد: آقای احمدلو کارگردان بااستعداد و خالقی است 

و بسیار انرژی دارد.

نعیمهنظامدوست:

خنداندنمردمخیلیسختاست


