سینما و تلویزیون
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تلویزیون

کامبیز دیرباز مجری میشود
کامبیز دیرباز بازیگر سینما و تلویزیون ،اجرای
مسابقهای با محوریت اتومبیلرانی را در شبکه
نسیم برعهده خواهد گرفت.
بهنام صفاریان طراح و مجری برنامه تازه شبکه
نسیم در گفتوگو با مهر ،دربــاره جزئیات این
برنامه بیان کرد« :من هم کارشناس و هم داور
اتومبیلرانی هستم که اجــرای این برنامه را بر
عهده دارم و قرار است با همراهی کامبیز دیرباز
این برنامه را اجرا کنیم .محمود محمودی هم
تهیهکننده برنامه است و مذاکره با کامبیز دیرباز
برای نهایی شدن این همکاری همچنان ادامه
دارد ».صفاریان با اشــاره به توصیه تلویزیون
برای استفاده نکردن از سلبریتیها به عنوان
مجری ،یادآور شد« :به ما گفته شد که این اتفاق
نباید رخ دهد مخصوص ًا در برنامههای زنده اما
کامبیز دیرباز به غیر از هنرپیشگی به این رشته
ورزشی اشراف دارد و این گونه نیست که ما سراغ
بازیگری رفته باشیم که از موتور و ماشین چیزی
نداند .این بسیار برای ما مهم بود که کسی که
در کنار من می ایستد از اطالعات تخصصی هم
برخوردار باشد ».صفاریان درباره شباهت این
برنامه با برنامههای مطرحی مانند «تخته گاز»
در شبکه بیبیسی هم اظهار کرد« :برنامه ما
به «تخته گاز» شبیه نیست و از هیچ جا هم کپی
نشده است چون خودم آن را طراحی کردهام».
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اض کاربران به اظهارات عجیب امیر جعفری

اعتر

سلبریتیحامیآقازادگیهم پیدا شد!

مصطفی قاسمیان  -دیروز بخش کوتاهی از یک گفتوگوی
تاحدودی قدیمی امیر جعفری منتشر شد که حاوی اظهارات
عجیبی بود .در این ویدئوی یک دقیقهای ،امیر جعفری به طور
عملی از آقازادگی ،پارتیبازی و ویژهخواری دفاع میکند و
میگوید« :میگن پسر فالن وزیر بنز سوار میشه .باباش بدبختی
و زحمت کشیده .چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشید،
بیخوابی میکشید تا تو هم ماشین خوب سوار میشدی .االن
من این حر فها رو میزنم ،شب که این [ویدئو] پخش بشه،
بیاین توی اینستاگرامم[ .کامنت میگذارند] که شما هنرمندا
پول بیتالمال رو میگیرید ...آقا زحمت کشیدم ،بیخوابی
کشیدم ».او این صحبتها را یک هفته قبل از انتخابات ٩٦
انجام داده و مشخص نیست چطور حاال دوباره بازنشر و در فضای
مجازی فراگیر شده است.

مسئوالن بود ،در فضای مجازی بازنشر شد؛ جایی که به وضوح
صحبتهایی متناقض مطرح کرده بود.
▪از بابک زنجانی چه خبر؟

بخشی از واکنشها ،مربوط به بازخوانی رابطه امیر جعفری با
چند متهم اقتصادی است که در سینما سرمایهگذاری کردهاند؛
بهخصوصبابکزنجانی.تصاویرخندههایامیرجعفریبابابک
زنجانی ،حسین هدایتی و محمد رویانیان در مراسم پایان فیلم
برداری«نقشنگار»،دیروزدرشبکههایاجتماعیبسیارپربازدید

بود« .نقش نگار» با سرمایه زنجانی تولید شده بود و امیر جعفری
گفته بود فقط به دلیل حضور ناصر ملکمطیعی به این مراسم
رفته .این در حالی است که میدانیم امیر جعفری دوست دیرینه
بابک زنجانی است .او در فیلم «سیزده» با سرمایهگذاری زنجانی
بازی کرده و گفته میشد در دوران حضور زنجانی در سینما،
مشاور او بوده است .جعفری در سریال «شهرزاد» نیز بازی کرده
کهسرمایهگذارش،اینروزهامقیمدادگاهمتهمانبانکسرمایه
است!جعفریهنوزدربارهبازگرداندندستمزدشازاینسریالو
فیلم«سیزده»حرفینزدهاست.

تختهگاز اکبر عبدی در مسیر شانه تخم مرغی ها
مائده کاشیان  -اکبر عبدی هنرمند محبوبی که روزگاری در آثار درخشانی مانند «اجارهنشینها»« ،دزد عروسکها»« ،در چشم باد»« ،آدم برفی» و...
بازی میکرد ،مدتهاست که در سینمای بدنه و تجاری غرق شده و طرفدارانش را ناامید کرده اســت .اگر نگاهی گذرا به کارنامه او بیندازید ،متوجه
میشوید این بازیگر مدتهاست برای حفظ جایگاه هنری خود تالشی نکرده و صرفا فروش خوب در گیشه او را راضی کرده است .تازهترین مثال این
موضوع فیلم «ایکس الرج» است که اکران آن از همین امروز آغاز شده .به عالوه او قصد دارد اواخر تیر ،برای اجرای تئاتر کمدی «مش اکبر و دختراش»
به کانادا سفر کند و در این تئاتر با ارژنگ امیرفضلی و بهنوش بختیاری همبازی شود.

پخش «خانه ما» با یک هفته تاخیر
فصل هفتم مستند مسابقه «خانه ما» از پنج شنبه
 6تیرماه ،پخش میشود.
احسان عمادی کارگردان مجموعه «خانه ما» ،در
گفتوگو با فارس ،درباره تاخیر در پخش قسمت
اول این مستند مسابقه گفت« :سوءتفاهمهایی
دربــاره خانه ما وجود داشت که خوشبختانه با
کمک معاونت سیما و شبکه نسیم تاکنون حل
شده و پخش این مجموعه از پنج شنبه همین
هفته آغاز خواهد شد ».وی افزود« :خوشحالیم
که با پخش برنامه ما از شبکه نسیم ،توفیقات
خوبی در ارتباط با جذب مخاطبان داشتهایم و
حاال این مسابقه به فصل هفتم رسیده و کماکان
ادامه خواهد داشت ».وی تاکید کرد« :این فصل
در شهر زیبای شیراز میگذرد و مخاطبان منتظر
ســورپــرایــزهــای خــاص قسمتهای پیش رو و
چالشهای جذابی که خانوادهها درگیر آنها
میشوند باشند ».وی در پایان گفت« :تولید
فصل هشتم مجموعه که با ثبتنام تعداد زیادی
از خانواد ههای مشهدی همراه بوده به زودی
آغاز خواهد شد».
«خانه ما» در  ۱۰قسمت  ۵۲دقیقهای پنج شنبه
شبها ساعت  ۲۱از شبکه نسیم روی آنتن
یرود.
م 

▪از «رسوایی» تا «ایکس الرج»

اکبر عبدی در ســا لهــای اخیر در آثـــاری مانند
«رســـوایـــی « ،»2چــهــار اصــفــهــانــی در بــغــداد»،
«عشقوالنس» ایفای نقش کرده و روی پرده سینما
دیده شده است .البته که او تا به حال چندین بار به
صراحت گفته است به خاطر پول ،به قول خودش در
فیلمهای «مزخرف» بازی کرده و کامال این موضوع
را پذیرفته است اما او حتی در انتخاب آثار تجاری هم
حد و مرز خاصی نداشته و این طور که کارنامهاش
نشان میدهد به طور عملی همه پیشنهادهایی
را که داشته ،پذیرفته است .مث ً
ال فیلم «رسوایی»
از فیلمی مانند «عشقوالنس» یا «ایکس الرج» ،اثر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

گالب آدینه در نوزدهمین دوره
از جشن حافظ ،تندیس ویژه
علی معلم را دریافت میکند.
ایــن جایزه از ســال گذشته به
پاس یک عمر فعالیت هنری به
یکی از هنرمندان اهدا میشود.
شهاب حسینی فصل چهارم
مجموعه «شکرستان» را هم به
عنوان راوی ،همراهی خواهد
ک ــرد .ایــن مجموعه از اوایــل
مرداد از شبکه نسیم روی آنتن
خواهد رفت و قرار است هنرمندان دیگری هم
قصه آن را روایت کنند.

▪خشم کاربران شبکههای اجتماعی

واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی به این ویدئو ،فراتر
از حد تصور بوده .مشخص است هر سخنی قابل توجیه باشد،
این یکی را دیگر افکار عمومی برنمیتابد .مخاطبان اغلب
خشمگینانه به مصاف این بازیگر رفتهاند و یک سره او را به باد
انتقاد گرفتهاند .اگر واکنشهای توهینآمیز را که حسابی
فراوان هستند ،کنار بگذاریم ،میرسیم به آن دسته از کاربران
شبکههای اجتماعی که بخشی از سختیهای زندگی خود و
پدرشان را روایت کرده و گفتهاند اینها باعث نشده ثروتمند
شوند .در این میان صحبتهای امیر جعفری در برنامه «من و
شما» هم که درباره لزوم نزدیک بودن زندگی مردم به زندگی

چهره ها و خبر ها

تجاری آبرومندتری است و بازیگری مانند او حداقل
باید تفاوتی میان آ نهــا قائل باشد .گاهی حتی
این فیلمها گیشه خوبی هم ندارند .او اکنون فیلم
«تولدت مبارک» را روی پرده سینما در حال اکران
دارد که ویژه مخاطب کودک و نوجوان است و پس
از دوهفته اکران ،حدود  37میلیون تومان فروخته
است.
▪کمبود نقشهای خوب

عالوه بر انتخابهای بد اکبر عبدی ،موضوع دیگری
که نباید از آن غافل شد ،شرایط امروز سینمای ایران
اســت که عبدی را هرچه بیشتر به سمت بــازی در

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

فیلمهای بد و بدتر هدایت میکند .امروزه
برای بازیگر توانایی مانند او نقشهای خوبی
نوشته نمیشود یا کمتر نوشته میشود،
بنابراین دای ــره انتخابها بیشتر محدود
به فیلمهایی نظیر «عشقوالنس»« ،شــابــاش» یا
«سوءتفاهم» میشود .در نتیجه فیلمهای اکبر
عبدی بیسروصدا اکران میشود ،مورد استقبال
نسبی قرار میگیرد و هزینه خود را درمیآورد؛
از پرده پایین میآید و کمکم جایگاه او به عنوان
یکبازیگرخوبومحبوبدرذهنتماشاگران
از بین مـــیرود ،اتفاقی کــه امــروز
شاهد آن هستیم.
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الناز شاکردوست که سر فیلم
برداری «دو طبقه روی پیلوت»
دچــــار آســیــبدیــدگــی شــده
بود ،اعالم کرده در زمان فیلم
برداری «شبی که ماه کامل شد»
کامال بهبود نیافته بوده و گاهی برای واقعیتر
شدن حس  ،مسکن مصرف نمیکرده است.
حامد کمیلی که کمتر در آثار
کمدی ایفای نقش کــرده ،در
تازهترین فعالیت سینماییاش
دست به انتخاب یک اثر کمدی
زده و این روزها مشغول بازی در
فیلم کمدی «خوب بد جلف :ارتش سری» ساخته
پیمان قاسمخانی است.
کمند امیرسلیمانی برای بازی
در آخرین اپیزود «محکومین »2
بانام«بهمنمیگنعباس»جلوی
دوربینرفتهوباحسنسلیمانی
و صفا آقاجانی همبازی شده
است.اواکنون«گاندو»رارویآنتندارد.
قــطـبالــدیــن صــادقــی کتاب
«عروسی داریــم و عروسی» را
منتشر کرده .این کتاب شامل
چهار نمایشنامه ،برگرفته از
وقایعی است که در دورانهای
مختلف در تاریخ ایران اتفاق افتاده و موضوعش
سرنوشت و مرگ انسانهای مهم است.
دارا حیایی روزهـــای پایانی
بازی در سریال «از سرنوشت»
را سپری میکند .محمدرضا
خردمندان فصل یک و علیرضا
بذرافشان فصل  2این سریال
را کارگردانی کرده اند .قرار است فصل سوم «از
سرنوشت» نیز ساخته شود.

