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تلویزیون

چهره ها و خبر ها
رضـــا عــطــاران بـــازی در فیلم
«روشن» به کارگردانی روحا...
حجازیرابهپایانرساندهاست.
عــطــاران پــس از ایــفــای نقش
در دو فیلم کمدی «زیــر نظر» و
«انفرادی»،دراینفیلمغیرکمدیبازیکردهاست.

وعدهرامبدبرایساخت«خندوانه»
رامبد جوان در یک گفت و گوی اینترنتی با ارائه
توضیحاتی در بــاره موضوعات مختلف از جمله
سرنوشت برنامه «خندوانه» و حواشی سفرش به
خارج از کشور ،تأکید کرد تصمیمی برای ترک
ایرانندارد.
بهگزارشمهر،رامبدجواندرارتباطزندهاینترنتی
با برنامه «باغ رمضان» دربــاره تولد فرزندش در
خارج از کشور گفت« :این که من مجبور هستم و
دلممیخواهدبرایبخشیاززندگیامتصمیمی
بگیرممعنایشایننیستکهایرانرادوستندارمو
میخواهمازایرانخداحافظیکنم ۴۸.سالدارم
و ۳۰سالاستدرایرانکارمیکنم».
کارگردان «ورود آقایان ممنوع» تاکید کرد« :واقعا
«خندوانه» برای همه ما که از تولد تا رشدش نقش
وسهمداشتیم،چیزینیستکهبتوانیمبهراحتی
کنارش بگذاریم و قطع ًا روزی دوباره دور هم جمع
خواهیمشدوبهآنشکلمیدهیم».

سینمای ایران

جشنوارهجهانیفجرلغوشد
جشنواره جهانی فیلم فجر در سال  99برگزار
نمیشودوبهسالآیندهموکولشد.
به گــزارش ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم
فجر ،محمدمهدی عسگرپور دبیر سیوهشتمین
جشنوارهجهانیفیلمفجراعالمکرد«:درپیشیوع
ویروس کرونا در جهان طی سه ماه اخیر و پس از
بررسیهای اولیه در اسفندماه  ،۹۸به نظر رسید
امکان برگزاری سیوهشتمین جشنواره جهانی
فیلم فجر به جای پایان فروردین  ۹۹در نیمه دوم
خردادوجوددارد،اماروندشیوعبیماریبهگونهای
پیش رفت که تعدادی از جشنوارههای جهانی که
در نیمه اول سال  ۹۹در تقویم جشنوارهها ثبت
شده بودند ،لغو شدند یا به تعویق افتادند ».وی
همچنین بیان کرد « :به دلیل نبود امکان حضور
بیشتر فیلم سازان و دستاندرکاران خارجی که
شامل عمده کشورهای درگیر با ویــروس کرونا
هستندوهمچنینشرایطداخلی،طیهماهنگیبا
دکترانتظامیرئیسسازمانسینماییوهمچنین
فیاپف ،برگزاری سیوهشتمین دوره جشنواره
جهانی فیلم فجر در سال  99لغو و از هم اکنون
تمهیدات الزم برای برگزاری در خرداد ۱۴۰۰
اندیشیدهشدهاست».

مهمان تکراری داریم ،چه مهمانی!

 32درصد مهمانان سری چهارم «دورهمی»،چهرههای تکراری بودهاند که با وعده مدیری برای ایجاد جذابیت سازگار نیست
مائده کاشیان  -تقریبا  20روز پیش در همین صفحه ،به بهانه وعده مهران مدیری
برای تغییر در برنامه «دورهمی» ،درباره نیاز جدی برنامه به اتفاقات و ایدههای تازه
نوشتیم ،اما اکنون پس از گذشت این مدت همچنان خبری از تغییر و تحول نیست.

▪تکراریهای متوالی

از ابتدای سری چهارم «دورهمی» هر از گاهی
شاهد حضور یک مهمان تکراری در برنامه
بودهایم ،اما این تکرار در قسمتهای اخیر
برنامه به اوج خود رسیده است« .دورهمی» به
ترتیب جمعه  ،12چهارشنبه  17و پنج شنبه
 18اردیبهشت میزبان هنرمندانی مانند
میالد کیمرام ،پوریا پورسرخ و سیما تیرانداز
بوده است که هر سه بازیگر ،پیشتر در سال 95
مهمان سری اول این برنامه بودهاند .هرچند
که محتوای گفتوگوها تغییراتی کرده و به
طور مثال درباره مسائل شخصی بیشتر سؤال
میشود یا تست جدید بازیگری مهران مدیری
به آن اضافه شده است ،اما به طور کلی سبک
گفتوگو با مدیری و حتی بعضی شوخیها
تکراری اســت و صحبتهای چندان جدید
یا متفاوتی مطرح نشده است .به ویژه این که
بعضی چهرهها در طول  3-4سال گذشته چه
در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفهای
خود،تغییروتحولخاصینداشتهاند،بنابراین
چهار سال بــرای این دسته از چهرهها زمان
کمی به حساب میآید و حرف جدیدی برای
گفتن ندارند.
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▪ 13چهره تکراری در  40قسمت

تا به حال از مجموع  40برنامه «دورهمی» که
از شب یلدا تا شب گذشته روی آنتن رفته13 ،
چهره ،حضور تکراری در این برنامه داشتهاند
که این رقم برای  40قسمت عدد چشمگیری
اس ــت .غیر از ســه چــهــرهای کــه نــام بــردیــم،
شخصیتهای دیگری مانند علی انصاریان،
امید حاجیلی ،مهران احمدی ،گالره عباسی،
بهنام بانی ،پژمان جمشیدی ،برزو ارجمند،
پژمان بازغی ،محمدرضا علیمردانی و سروش
صحت نیز در فصل اول «دورهمی» حضور یافته
بودند و در سری چهارم برنامه دوباره با مهران
مدیری به گفتوگو نشستند .با این حساب
میتوان گفت 32 ،درصــد از مهمانان سری
چهارم «دورهمی» ،تکراری بودهاند.
▪مهمانان ثابت «دورهمی»

جالب این جاست که ظاهرا بعضی چهرهها
پای ثابت مهمانان «دورهمی» هستند ،چون
تا به حال سه بار در این برنامه حاضر شدهاند!
بــرزو ارجمند و پژمان بازغی ،دو هنرمندی
هستند که پیش از فصل چهارم ،دو بار دیگر هم
به این برنامه دعوت شده بودند .برزو ارجمند
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حتی مهمانان متفاوت و جذابی که میتوانستند بار یکنواختی برنامه را کم کنند،
دیگر در «دورهمی» دیده نمیشوند و این برنامه پیش از علیرضا افتخاری ،میزبان
سه مهمان تکراری بوده است.

که سال  95مهمان اولین قسمت سری اول
برنامه بــود ،در همان فصل دو بــار در برنامه
حاضر شد و مدتی پیش ،بــرای سومین بار
مهمان «دورهمی» بود .پژمان بازغی هم به
جز ویژهبرنامه یلدایی که سال  98پخش شد،
اولین بار تابستان سال  95مهمان این برنامه
شد و پس از آن برای بار دوم ،اسفند سال 96
به همراه همسرش مستانه مهاجر در این برنامه
دیده شد.
▪علیرضا افتخاری اتفاق خوب «دورهمی»

عــاوه بر تــکــراری بــودن چهرهها ،بعضی از
مهمانان برنامه که در سری چهارم برای اولین
بار به «دورهمی» آمدند ،چهرههایی نبودهاند
که کمتر در برنامههای تلویزیونی حاضر شوند
به همین دلیل بیشتر شخصیتهایی که در این
 40برنامه دیده شدهاند ،مهمانانی نبودهاند
که مخاطب را غافلگیر کنند و میتوان علیرضا
افتخاری را جزو موارد استثنا دانست .سری
چهارم «دورهــمــی» تا به حال بیشتر میزبان
خوانندههای کمسابقه امــا مشهور بــوده که
به تازگی حسابی گل کردهاند و مــورد پسند
مخاطبان جــوان هستند ،بنابراین حضور

علیرضا افتخاری در این برنامه که قــرار بود
دیشب پخش شود ،اتفاق خوبی است .علیرضا
افتخاریدرسالهایاخیرکمتردربرنامههای
تلویزیونی حاضر شده است و دعوت از او ،از این
نظر هم اهمیت دارد.
▪حضور پررنگ بازیگران و خوانندگان

برنامه «دورهمی» در دعوت از مهمانان ،عالوه
بر چهرههای جدیدتر که تا به حال به این برنامه
نیامدهاند و کمتر در گفتوگوهای تلویزیونی
ظاهر میشوند ،به تنوع در گــروه مهمانان
هم نیاز دارد .بیشتر مهمانانی که به سری
چهارم برنامه «دورهــمــی» دعــوت شدهاند،
بازیگران و پس از آن خوانندگان بودهاند ،اما
به دلیل شیوع کرونا و اقتضای جریان روز،
در دو قسمت از برنامه هم شاهد حضور کادر
درمــان در این برنامه بودهایم .جذابیت تنها
در بازیگران و خوانندگان خالصه نمیشود،
میتوان از چهرههای دیگری مانند ورزشکاران
در رشتههای مختلف ،مجریان ،آهنگسازان
و حتی شخصیتهای سیاسی ،دعــوت کرد
تــا مــهــران مــدیــری بــه سبک خــاص خــودش
گفتوگوی جذابی با آنها داشته باشد.

جــــواد عــزتــی ب ــا فــیــلــم تئاتر
«شــایــعــات» بــه کــارگــردانــی
رحـــمـــان ســیــفــی آزاد ،به
سرویس های و ی اودی آمده
است .این تئاتر سال  92اجرا
شــده و بــهــرام افــشــاری ،مجید صالحی ،رویــا
میرعلمی و نگار عابدی از بازیگران آن هستند.
اندیشه فوالدوند سریال «پس
از آزادی» ساخته محمدعلی
باشهآهنگر را در نوبت پخش
دارد .قــرار اســت ایــن سریال
بعد از ماه رمضان از شبکه یک
سیما پخش شود .او آخرین بار
با سریال «بانوی عمارت» در تلویزیون دیده شد.
امین حیایی این هفته با فیلم
«جـــانـــان» ســاخــتــه کــامــران
قدکچیان به نمایش خانگی
میآید .این فیلم که سال 97
ساخته شـــده ،تابستان 98
اکــران شد و با فــروش  381میلیونی شکست
سنگینی در گیشه خورد.
حــامــد بــهــداد صــــدای یــکــی از
شخصیتهای فیلم «پسران بد
»3رادوبلهکرده.نسخهدوبلهشده
این فیلم قرار است از طریق نماوا
منتشر شــود .بــهــداد پیشتر در
پویانمایی«آخرینداستان»تجربهدوبلهداشتهاست.
مریم مؤمن در شـبهــای قــدر،
احتما ًال مینیسریال «مرثیه» را
رویآنتنشبکهیکسیماخواهد
داشــــت .ایـــن مــجــمــوعــه هفت
قسمتی بــه کــارگــردانــی بهادر
اسدیمحصولصداوسیمایخراسانرضویاست.

