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«بیمصرفهای »4
بدون استالونه

...

چهره ها و خبرها
بهتازگیتصویریازرضاکیانیانکهظاهر ًادرحالبازیکردن
در«کلوپشیرین»است،درشبکههای
اجتماعی پربازدید شده است .او به
هم��راه امیر جعفری و روی��ا نونهالی
در ش��هرزاد  2حض��ور دارد که قرار
استدرخردادامسالتوزیعشود.
فریبا ن��ادری این روز ها س��ر صحن��ه فیلمبرداری س��ریال
«پرس��تاران» حاضر می شود .پخش
این مجموع��ه که فصل نخس��ت آن
از س��ال  95آغاز ش��د ،طب��ق اعالم
قبلی ،قرار اس��ت از هفته س��وم
فروردی��ن ادام��ه پی��دا کن��د.
سروشجمشیدیکهدرایامنوروز،هرشبدردومجموعه
«دورهم��ی» و «مرز خوش��بختی» بازی
می کرد .به تازگ��ی در گفت وگویی
اعالم کرده ک��ه کاراکت��ر «قیمت»
را فقط ب��رای مه��ران مدیری خرج
میکند.
«مارتیناسکورسیزی»کارگردانمشهورآمریکاییکهمشغول
قرارداد بس��تن با بازیگران فیلم جدیدش
«ایرلندی» است ،بعد از «رابرت دنیرو»،
«جوپشی»راهمبهاینفیلماضافهکرد.
این س��ه نفر پیش��تر در فیلم «رفقای
خوب»همکاریداشتند.
«هیوجکمن» حتی اگرمش��غول بازی درنق��ش «ولورین» هم
نباشد،یکقهرماناست«.زکافران»بازیگر
آمریکای��ی ازنجات دادن جانش توس��ط
جکمن خبرداده است! این اتفاق در یک
آتشسوزی درصحنه فیلمبرداری فیلم
«بزرگترین شومن» افتاده است.
ب��ه تازگ��ی عکس های��ی از ی��ک ج��وان درفض��ای مج��ازی
دستبهدس��ت میش��ودک��ه بس��یارش��بیه به
«لئوناردودیکاپریو»استاماجالباست
بدانیداینجوان،فرزند«جکنیکلسون»
بازیگراس��تک��ه درفیل��م «م��رده» نقش
پدرخواندهدیکاپریورابازیمیکرد!

ایندیپندنت -گفته می شود «سیلوستر استالونه» بازیگر  70ساله هالیوود ،در پروژه جدید «بی مصرف ها» که قرار است در سال 2018
اکران شود ،حضور نخواهد داشت .گرچه این موضوع هنوز به طور رسمی اعالم نشده ،اما ظاهر ًا اختالف استالونه با تهیهکننده این پروژه به
کنارهگیری او منجر شده است .سیلوستر استالونه در این مجموعه فیلمها ،نقش رهبر گروه بیمصرفها را برعهده داشت.

...

▪ ▪همذات پنداری مخاطب

پانتومیم اولین ب��ار نبود ک��ه در خندوانه اجرا می ش��د.
پیش از این هم در فصل س��ه ،مهمان��ان و بازیگران ثابت
هر برنامه ،مس��ابقه پانتومیم برگ��زار می کردند ولی در
آن زمان مخاطبان برنامه ،جواب را می دانستند .هربار
که یکی از مهمانان برای اجرای پانتومیم بلند می ش��د،
گوش��ه تصوی��ر ،واژه ای ک��ه باید اج��را می کرد ،نوش��ته
می ش��د و فرصت رقابت را از بینندگان می گرفت .انگار
مخاطبان ،تنها بیننده رقابت میان مهمانان برنامه بودند
اما ادابازی ،مخاطب را در این چالش ،شرکت داد .این
بار مخاطبان عالوه بر ارزیابی اجرای مس��ابقه دهنده،
خودشان هم تالش می کردند جواب را حدس
بزنند و پاس��خ را پای گیرنده ها فریاد میزدند!
▪

▪تنوع

با وجودی که ادابازی
ظاهر ًا فقط یک مس��ابقه
اجرای پانتومیم بود ولی
تنوعی که در نحوه اجرای
آن وج��ود داش��ت ،باع��ث
می شد مخاطبان خسته
نش��وند .پانتومی��م با
نقاشی کشیدن که
از هم��ان مرحله
اول شروع شد،
پانتومیم بامزه
روی زمی��ن و
حتی پانتومیم
روی ترامپولین که
حسابی مهران غفوریان را خسته کرده
بود ،از بخش های متن��وع و بامزه ادابازی
بود .عالوه ب��ر آن اجرای ضرب المثل ،س��ه
واژه از یک بیت ش��عر و طرح ک��ردن واژه های
سخت برای گروه مقابل ،رقابتی جذاب و بامزه
را رقم زد.
▪ ▪بازگشت دراماتیک
گلهای داوودی

با وجودی که طبق اعالم رامبد جوان 4 ،مسابقه مرحله
ش��لوغ
اول ترتیب خاص��ی نداش��تند و ب��ه خاطر برنامه
ِ
کاری ش��رکت کننده ها ،در ش��ب های مختلف��ی
ضب��ط ش��ده بودن��د ،ول��ی اولی��ن مس��ابقه که
رقاب��ت «گل ه��ای داوودی» و «ش��اخ های
خندوانه» بود ،به پربیننده شدن ادابازی،
کمک زی��ادی کرد .بازگش��ت دراماتیک
گ��روه س��پند امیرس��لیمانی و مه��ران
غفوریان به مس��ابقه که احتما ًال یکی از
جذاب ترین قسمت ها بود ،مخاطبان را
تا یکشنبه ش��ب و فینال ،پای تلویزیون
نگه داش��ت تا ببینند آیا چنی��ن رقابتی
باز هم تکرار میشود یا نه؟

پیشنهاد روز
رابین ویلیامز و رابرت
دنیرو در«بیدارگری»

5دلیلیکهباعثشدخندوانه
و مسابقهادابازی موفقترین
برنامهنوروزیتلویزیون باشد

بیصدابازی!

مصطفی قاسمیان  -نزدیک به سه سال از پخش اولین قسمت «خندوانه» میگذرد و گروه
برنامه س��از در  4فصل ،ایدههای متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیدهاند که یکی پس از
دیگ��ری رو میکنند .حاال ک��ه می دانیم ای��ن برنامه محبوب دو س��ه ماه دیگر بیش��تر مهمان
خانه های ما نیس��ت و در تابستان برای همیش��ه تمام می ش��ود ،باز هم رامبد جوان و گروهش
در نوروز  96مخاطبان ش��ان را غافلگیر کردند و با مسابقه «ادابازی» همه را تا نیمه شب
پ��ای تلویزیون میخک��وب کردند اما چرا مس��ابقه اداب��ازی ،تا این ان��دازه موفق و
جذاب از آب درآم��د؟ ادابازی ،تقریب ًا بس��ته ای از هم��ه آن چیز هایی بود که
یک مس��ابقه نوروزی الزم داش��ت؛ تنوع ،خنده ،کل کل و غافلگیری.
حاال و ب��ا پایان مس��ابقه و قهرمان��ی تیم «گله��ای داودی»
متشکل از مهران غفوریان و س��پند امیرسلیمانی،
ب��ا ه��م نگاه��ی می اندازی��م ب��ه مهم تری��ن
دالیل موفقیت مسابقه ادابازی:
▪ ▪جدی بودن مسابقه

احتم��ا ًال هم��ان زم��ان ک��ه ژول��ه و غفوری��ان مش��ترک ًا به
عنوان برن��ده «خنداننده برت��ر» انتخاب ش��دند ،با توجه
ب��ه بازخورد های منف��ی از مخاطب��ان ،گروه برنامه س��از
خندوانه به این نتیجه رسید که گاهی رقابت سلبریتی ها
در تلویزی��ون ،برای مخاطب��ان مهم تر از خود
شرکت کننده هاس��ت .اتفاق��ی ک��ه ب��ه
بهتری��ن ش��کل در اداب��ازی افت��اد و
رقاب��ت می��ان ش��رکت کننده ها از
ه��ر زم��ان جدی تر ب��ود ت��ا جایی
که بار ها و بار ه��ا همگروهی ها
از دس��ت یکدیگ��ر عصبان��ی
می ش��دند و جل��وی دوربین
و تی��م حری��ف ،ب��ه همدیگر
متل��ک می گفتن��د! هرچند
بیش��ت ِر عصبی بازی ه��ای
نص��را ...رادش ش��وخی

برای نمک مس��ابقه بود ولی گاهی بیژن بنفشه خواه از
دس��ت برادر کوچکش پژمان خیلی عصبانی می ش��د و
به خصوص در شب پایانی ،حسابی از خجالتش درآمد!
همچنین ح��رص خوردن های س��پند امیرس��لیمانی از
مهران غفوریان ،به جدی تر کردن رقابت کمک می کرد.
▪▪رقابت رامبد

در خندوان��ه نوروزی برای اولی��ن بار رامبد
جوان طراح خندوانه هم به عنوان یکی
از ش��رکت کنندگان ،وارد رقاب��ت
شد؛اتفاقیکهدرفصلهای
گذشته سابقه نداشت
و ب��ه جذابیت های
ادابازی اضافه
کرد.

▪ ▪خنده

قطع�� ًا خندان��دن مخاط��ب ،ج��زو جدانش��دنی
و عام��ل اصلی ج��ذاب ب��ودن خندوان��ه در تمام
برنامه های��ش ب��وده ،اما س��تون اصلی مس��ابقه
ادابازی ،برخالف «خنداننده برتر» بامزه بودن
و خنداندن م��ا نبود .با وجود ای��ن ،کل کل های
ابتدایی مسابقه که گاهی مانند مسابقه فینال
تا آخرین لحظات هم ادامه داش��ت ،مسابقه را
برای بیننده ها بامزه ک��رده بود .عالوه بر آن،
گاهی هم نقاش��ی های ش��رکت کننده هایی
که از نقاش��ی سررش��ته ای نداش��تند ،مانند
س��ام نوری واقع ًا خنده دار بود.

فیلم سینمایی «بیدارگری» ( )Awakeningsبا بازی رابین
ویلیامزورابرتدنیرو،ساعت 23امشبازشبکهنمایشسیما
پخش میشود .داس��تان این فیلم که نامزد سه جایزه اسکار
از جمله جایزه بهترین فیلم بوده ،درباره پزش��کانی است که
تالش میکنند تا مبتالیان به یک بیماری روانی را که گاهی
تاساعتهابیحرکتمیماننددرمانکنند.تکراراینفیلم،
چهارشنبهساعت 11و 17:15پخشمیشود.

...

اظهار نظر روز
یکی از  5سینمای
تاثیرگذار جهان را داریم

ایرنا -شادمهر راستین فیلمنامهنویس آثاری مانند «امروز»
و «به همین س��ادگی» که به عنوان مدیر باش��گاه ه��واداران
جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب شده ،گفته است« :ایران
یکی از پنج سینمای تاثیرگذار جهان را دارد و سیر صعودی
این س��ینما مایه افتخار ایرانیان اس��ت»او در بخشی دیگر از
سخنانشکهمتعارفتربوده،ادعاکردهکهدر 20سالاخیر،
ذرهایازموفقیتسینمایکشورکاستهنشدهاست.

...

عکس روز
تصویری که به تازگی از «برد پیت» منتش��ر ش��ده ،به خاطر
الغری بیش از اندازهاش پربازدید شده است .گفته میشود
او پس از طالق ،تمام طول شب را مشغول انجام یک پروژه
مجسمهسازی است و ترانههای غمگین گوش میکند!

...

خبرهای کوتاه
«تی��ک آف» و «نقطه کور» اک��ران می ش��وند /بنا به
گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش ،دو فیلم «تیک
آف» و «نقطه کور» در اک��ران دوم نوروزی نمایش داده
میشوند( .فارس)
بزرگداشت کیارستمی در س��ه رویداد جهانی /در
فروردین امس��ال ،س��ه جش��نواره «ویلنیوس» لیتوانی،
«فرایب��ورگ» آلم��ان و «اس��تانبول» ترکی��ه ،ب��ا نمای��ش
فیلمهایعباسکیارستمی،ازاوتجلیلمیکنند(.ایسنا)
مشخص ش��دن برندگان اسکار س��ینمای ایتالیا/
فیلم «مث��ل دیوان��ه» س��اخته «پائول��و وی��رزی» جوایز
بهتری��ن فیل��م و کارگردان��ی و س��ه جای��زه دیگ��ر
را از جش��ن س��ینمایی «دیوی��د دی دوناتل��و» مش��هور
ب��ه اس��کار س��ینمای ایتالی��ا کس��ب ک��رد( .ایس��نا)
آغاز مجدد فعالیت س��ینما س��یار /با ش��روع مجدد
فعالیت س��ینما س��یار ،فیلم های «خوب ،ب��د ،جلف»
و «ماج��رای نیمروز» در ش��هر هایی که س��ینما ندارند
نمایش داده خواهد شد( .فارس)
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