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رضا توکلی
در بیمارستان بستری شد

...

تلویزیون
توضیح تهیهکننده «برنده باش»

درباره سواالت اپلیکیشن

یکی از تهیهکنندگان مسابقه «برنده باش»،
دربــاره سواالتی که در ایــن مسابقه طرح
میشود توضیحاتی داد.
هاشم رضایت در ایــن بــاره به مهر گفت:
«ســــواالت بــرنــامــه دو بخش دارد؛ یکی
ســواالتــی که در برنامه مطرح می شــود و
دیگری سواالت اپلیکیشن برنامه .سواالت
برنامه در اتاق فکری که زیر نظر برنامه است
به سرپرستی امیر ابیلی ،بنده ،رحیمی
نــادی و محمدرضا گــلــزار طــرح میشود
که سعی میکنیم ســواالت را متناسب با
اتفاقات و مناسبتهای کشور ببینیم».
تهیهکننده «برنده باش» با اشاره به سواالتی
که در اپلیکیشن مسابقه مطرح میشود
و حاشیههایی که ایجاد میکند ،اعالم
کرد« :سواالت اپلیکیشن توسط این گروه
طرح نمیشود و زیر نظر حامی مالی برنامه،
برنامهریزی میشود .گاهی سواالتی در
اپلیکیشن طرح میشود که مورد اعتراض
برخی کاربران قرار میگیرد .مثال همان
ســوالــی کــه در فضای مــجــازی مطرح شد
دربــاره رنگ مورد عالقه یکی از بازیگران.
آن سوال مربوط به اوایــل تولید برنامه و از
میان سواالت اپلیکیشن بود ».وی درباره
این سوال توضیح داد« :انصافا انتقادها به
حق بود و این نوع سواالت هیچ تناسبی با
فضای اطالعات مورد نیاز و مفید و آگاهی
عمومی ندارد به همین دلیل بنده و حمید
رحیمینادی به عنوان تهیهکنند ههای
برنامه در همان ایام ،نظرات و انتقادها را به
حامی مالی برنامه انتقال دادیم و دوستان
هم درصدد حذف این نوع سوالها برآمدند
و برخی سواالت حاشیهدار اپلیکیشن حذف
شد».
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سینمای جهان

قادر خان درگذشت
قادر خان بازیگر مطرح بالیوود روز دوشنبه
 ۳۱دســامــبــر در ســن  ۸۱سالگی بــر اثر
بیماری ،از دنیا رفت.
به گــزارش مهر ،قــادر خــان بازیگر مطرح
بالیوود که متولد افغانستان بود روز دوشنبه
 ۳۱دسامبر در سن ۸۱سالگی براثر بیماری
دربیمارستانیدرکاناداازدنیارفت.اینخبر
را پسرش سرفراز به رسانههای کشور هند
اعالم کرد .در واکنش به خبر درگذشت قادر
خان ،شخصیتهای برجسته هندی مانند
نارندرامودینخستوزیراینکشوروآمیتاب
باچان ستاره نامدار بالیوود مراتب تسلیت
خود را اعالم کردند .قادر خان نخستین بار
درسال ۱۹۷۳بازیگری را تجربهکرد ،پس از
آنویدربیشاز ۳۰۰فیلمنقشآفرینیکرد
وهمچنینبراینزدیکبه ۲۵۰فیلمدیالوگ
نوشت .از جمله فیلمهای بسیار موفق قادر
خان در بالیوود می توان به «کولی»« ،نصیب»
و «چشمها» اشاره کرد .او طیف وسیعی از
نقشها از کمدی تا شخصیتهای پلید را در
فیلمهای متنوع ایفا میکرد.

 4فیلم در یک هفته اخیر ،از جشنواره فجر انصراف دادهاند

فرارازجشنواره!

مهر  -امیر توکلی فرزند رضا توکلی درباره وضعیت جسمانی این بازیگر که به عارضه قلبی دچار شده است ،گفت« :پدرم
چند روز پیش در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری شد و دو روز پیش تحت عمل قلب باز قرار گرفت که این عمل
موفقیتآمیز بوده اما او ممنوعالمالقات شده است و پزشکان گفتهاند باید شرایط ایزولهای داشته باشد».

مصطفی قاسمیان  -جشــنواره فیلم فجر به عنوان ویترین سینمای ایران ،همیشه مورد
توجه بوده و بسیاری از مردم که شاید در طول سال ،یکی ،دو بار هم به سینما نروند ،این
رویداد فرهنگی را کمابیش دنبال میکنند .به همین دلیل رونمایی از فیلمهای سینمایی
در این جشــنواره ،از اهمیت بسیاری نزد ســینماگران برخوردار اســت .امسال همزمان
رونمایی فیلمهای زیادی ،در جشــنواره فیلم فجر تعیین شده بود اما در یک هفته اخیر،
چهار فیلم ساز از این رقابت انصراف دادهاند .به جز مسعود دهنمکی ،سه نفر دیگر دلیل
این اقدام را نرسیدن فیلمشان به جشنواره اعالم کردهاند.

ماهمهباهمهستیم

زندانیها

مسعود دهنمکی
فیلم جدید مسعود د هنمکی که اواخر تیر فیلم
برداری آن به پایان رسید ،اولین فیلمی بود که
در هفته اخیربه طور رسمی از جشنواره فجر
کنار کشید .ایــن در حالی اســت کــه سازمان
هنری -رســانــه ای اوج مدتی پیش مالکیت
این فیلم را از دهنمکی خرید و به نظر میرسید
حضور آن در جشنواره فجر ،قطعی باشد .مسعود
د هنمکی در بخشی از پست اینستاگرامیاش
درباره انصراف از جشنواره نوشت« :وقتی فیلمی
جلوتر از زمان خودش باشد ،در چنین فضاهای
رقابتی دیــده نــمـیشــود» .د هنمکی در تمام

سعید راد حضور در شبکه نمایش خانگی را
برای اولین بار با سریال «دل» به کارگردانی
منوچهر هـــادی تجربه
خواهد کرد .او همچنین
مشغول بازی در سریال
ت ــل ــوی ــزی ــون ــی «مــــرگ
خاموش» است.

کمال تبریزی

سا لهایی که در جشنواره فجر حضور داشت،
معمو ًال دستپر از جشنواره خارج نشد و تنها یک
جایزه ویژه هیئت داوران را برای «اخراجیها »2
در بخش فیلمهای اول و دوم در کارنامه دارد .در
«زندانیها» که مانند بقیه آثار دهنمکی کمدی
اســت ،هدایت هاشمی ،بــرزو ارجمند ،بهنام
تشکر ،هومن برقنورد ،بهاره افشاری و بهنوش
بختیاری بازی میکنند.

فیلم «ما همه با هم هستیم» که خــرداد ماه به
پــایــان فیلم بـــرداری رســیــد ،آخــریــن انصرافی
جشنواره امسال است .در حالی که طبق اعالم
رسمی ،قرار بود تا مهر ماه ،اجــرای جلو ههای
ویژه فیلم به پایان برسد ،به تازگی اعالم شده
که به دلیل «پرحجم بــودن مراحل جلو ههای
ویژه بصری ،قطع ًا به جشنواره فجر نمیرسد».
بسیاری ،نرسیدن این فیلم به جشنواره را با
صحبتهای یــک مــاه پیش تبریزی کــه گفته
بود فیلمهای پرحاشیه ،برای اکران سادهتر به
جشنواره فجر نروند ،مرتبط دانستهاند .تبریزی

ژن خوک

رحمان1400

سعید سهیلی

منوچهر هادی

سعید سهیلی که با کارنامهای مملو از فیلمهای
پرفروش هر بار در جشنواره فجر حضور داشته
و با استقبال تماشاگران مواجه شــده ،یکی از
انصرافیهای جشنواره امسال است .در حالی که
اعالم شده بود برای آن که «ژن خوک» به جشنواره
فجربرسد،همزماندرحالتدویناست،اماسعید
سهیلی به تازگی اعالم کرده که احتما ًال فیلمش
را به جشنواره فجر نمیدهد .او همچنین در
گفتوگوییازسرنوشتفیلمشبهخاطرحواشی
احتمالی ،ابراز نگرانی کرده است .سعید سهیلی
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چهره ها و خبر ها

که در یک دهه اخیر ،تنها فیلمهای کمدی بدنه
ساخته ،هیچ وقت با روی خوش جشنواره فیلم
فجر مواجه نشد و هیچ جایزهای از این جشنواره
نگرفت .هادی حجازیفر ،سینا مهراد ،نازنین
بیاتی ،بهرنگ علوی ،الناز حبیبی و جمشید
هاشمپور از جمله بازیگرانی هستند که در «ژن
خوک» بازی میکنند.
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حاشیه روز

«رحمان  »1400از آن فیلمهای پرستارهای بود
که میتوانست به سیمرغ بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران امیدوار باشد .منوچهر هادی فیلم
بــرداری فیلمش را در مهر ماه و تدوین آن را در
اواخر آبان به پایان رسانده بود و به نظر میرسید
برای حضور در جشنواره فجر ،مشکلی ندارد .با
این حال هادی در پستی که در این باره منتشر
کرد ،نوشت :دلیل این اتفاق این بوده که «مراحل
فنی و پایانی کار» سر فرصت انجام شود و «فیلم با
دقت بیشتری برای اکران عمومی»آماده شود.
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برخالف د هنمکی ،سهیلی و هــادی ،فیلم ساز
پرافتخاری در جشنواره فجر است و تا به حال سه
بار سیمرغ بهترین کارگردانی را دریافت کرده
است .در فیلم پرحاشیه و پرهزینه «ما همه با هم
هستیم» ستارههای زیادی چون مهران مدیری،
محمدرضا گلزار ،لیال حاتمی ،مانی حقیقی،
هانیه توسلی ،جواد عزتی ،ویشکا آسایش ،پژمان
جمشیدی و حسن معجونی بازی میکنند.

هــادی هم از جمله فیلم سازانی است که تا به
حال در جشنواره فیلم فجر ،موفقیتی نداشته
است .مهران مدیری ،سعید آقاخانی ،محمدرضا
گلزار ،ســاره بیات ،یکتا ناصر و بهرام افشاری
شش بازیگری هستند که در «رحمان »1400
حضور دارند و احتما ًال اکران دوم نــوروزی 98
را بترکانند.
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اتفاق روز

سوژه روز

جوسازی درباره کراوات حسین کالنی

حرفهای جنجالی مهمان «تب تاب»

پخش تصاویر نامتعارف در «خارج از دید»

حضور حسین کالنی پیش کسوت تیم
فوتبال پرسپولیس در برنامه «فوتبال
آسیایی» شبکه ورزش ،با واکنشهای
عجیبی مــواجــه شــده اســت .برخی از
رسانههای هــواداری تیم پرسپولیس،
حضور او با کــراوات را نشانه شکستن
تابوی سازمان صداوسیما ،بعد از  37سال دانستهاند .این
در حالی است که در دو ،سه سال اخیر ،پروفسور سمیعی در
«دورهمی» ،سیدحسن امین در «شوکران» ،هرمز مهمنش در
«ماه عسل» و چند چهره دیگر ،این کار را انجام داده بودند و اقدام
حسین کالنی ،جدید محسوب نمیشد.

صحبتهای روحا ...مؤمننسب مهمان
برنامه «تب تاب» با واکنشهای زیادی در
شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
وی برخالف رویه معمول «تب تاب» در
دعوت از سلبریتیهای هنری و ورزشی
در این برنامه حضور یافته بود و درباره
شبکههای اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام صحبت کرد.
ویدئوی بخشی از حرفهای این کارشناس فضای مجازی که به
هتک حرمت یک دخترنوجوان ،تحتتأثیر شبکههای اجتماعی
منجر شده بود ،حسابی ترند شده و مخالفتهای زیــادی را
برانگیخته است.

سهشنبهشب در مستند «خارج از دید »2
شبکه سه سیما ،تصاویری خارج از عرف
نشان داده شد که تا به حال در تلویزیون
دیده نشده بود .در این مستند تصاویری
از راهپیمایی حامیان همجنسگرایی
در اروپــا و همچنین اقدامات نامتعارف
حامیان برهنگی روی آنتن رفت .در بخشی از این مستند هم که
به جنبش # metooمیپرداخت ،بخش کوتاهی از سخنرانی
لیدی گاگا خواننده آمریکایی ،به عنوان یکی از قربانیان آزار
جنسی نمایش داده شد .تا به حال سه قسمت از این مستند
جنجالی روی آنتن رفته است.
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هدیه تهرانی امسال با دو فیلم «مسخرهباز» و
«روزهـــای نارنجی» در بخش
نگاه نوی جشنواره فیلم
فجر حــضــور دارد .او
آخرین بار دو سال قبل،
با فیلم «اسرافیل» در
جـــشـــنـــواره حــضــور
داشت.
رضا کیانیان این روزهــا مشغول بــازی در
سریال «عــروس تاریکی» اســت و در این
مجموعه با رویا نونهالی ،نرگس
محمدی ،مهرداد ضیایی،
شــهــرزاد کـــمـــالزاده و
مــــهــــوش صـــبـــرکـــن،
هـــمـــبـــازی شـــده
است.
کمال تبریزی از حضور در جشنواره فجر
انصراف داد و فیلم «ما همه با
هم هستیم» را از رقابت در
جشنواره کنار گذاشت .او
علت این اقدام را طوالنی
بودن مرحله جلوههای
وی ــژه اع ــام کــرده
است.
رامبد جــوان از روز گذشته با فیلم «قانون
مــورفــی» بــه سینماها آمـــده و عـــاوه بر
کارگردانی به عنوان بازیگر نیز
در این فیلم حضور دارد .او
آخرین بار یک سال قبل،
فیلم «نــگــار» را روی پرده
داشت.

پریناز ایزدیار همزمان با روزهای پایانی فیلم
«متری شیشونیم» به کارگردانی سعید
روستایی ،مشغول بــازی در
ایـــــن فــیــلــم اســــــت .او
همچنین قــرار است در
فیلم«لتیان»ایفاینقش
کند.

