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سفره دل افتخاری باز شد

تلویزیون

تکذیبادعایمهمانشبکهنسیم
تهیهکننده برنامه «بیانتها» در تماس با روابط
عمومی شبکه نسیم ،ادعــای یکی از مدعوین
برنامه شبهای قدر برای چادر سر نکردن هنگام
ضبط برنامه را به شدت تکذیب و بر پیگرد حقوقی
این شخص تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه نسیم ،این گروه
برنامهساز که سابقه تولید برنامه «با حسین(ع)
حرف بزن» را نیز در کارنامه خود دارد ،کارنامه
روشنی نیز در ساخت برنامه در حوزه ترویج دین
و معارف واالی اســام و عفاف و حجاب دارد.
ویژه برنامه «بیانتها» نیز مخصوص شبهای
قدر توسط این گروه در حال تولید است .این تیم
برنامهساز از این ادعای بیاساس و غیرمستند
متأسف و متعجب شده است .عوامل این برنامه
با تأکید بر در اختیار داشتن مستندات و مدارک
کافی برای اثبات کذب بودن این اتهام ،از مدیران
شبکه خواستار پیگرد حقوقی عامالن تولید،
انتشار و بازنشر این افترا شدند.
به گزارش خراسان ،در روزهای گذشته یکی از
مهمانان این برنامه در صفحه مجازی خود ادعا
کرده بود که عوامل برنامه ،از وی خواستهاند تا
بدون چادر در مقابل دوربین حاضر شود.

سینمای جهان

امتیازویژهجوایزگلدنگلوب
برایفیلمهایغیرانگلیسیزبان
جوایز گلد نگلوب به صــورت موقت و به دلیل
شرایط کنونی در جهان ،تسهیالتی را برای
حضور فیلمهای غیرانگلیسی زبان در این رویداد
سینمایی ایجاد کرد.
به گــزارش ایسنا ،انجمن مطبوعات خارجی
هــالــیــوود کــه بــرگــزارکــنــنــده جــوایــز سینمایی
گلدنگلوب است اعــام کــرد ،امسال به دلیل
بحران شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورهای
جهان،امتیازهاییرابهصورتموقتبرایشرکت
کنندگان در شاخه بهترین فیلم خارجی این
جوایز در نظر گرفته که بر اســاس آن فیلمهای
غیرانگلیسی زبــان دیگر نیاز نیست در فاصله
زمانی  ۱۵ماهه از اول اکتبر تا  ۳۱دسامبر پیش
از برگزاری مراسم اعطای جوایز ،در کشور مبدأ
اکــران سینمایی داشته باشند و اکــران در هر
کشوریودرهرشکلیشاملسینما،سرویسهای
آنالین ویدئوی درخواستی ،شبکههای کابلی،
تلویزیون و ...نیز واجد شرایط رقابت در شاخه
بهترین فیلم خارجی گلدنگلوب خواهد بود.
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روایت خوانندهخاطرهانگیز از 30سالفعالیتدرعرصهموسیقی،باچاشنیبغضوخنده
مصطفی قاسمیان  -بعد از چندین قسمت گفتوگوهای معمولی با
چهرههای تکراری« ،دورهمی» جمعهشب میزبان علیرضا افتخاری
خواننده بود و از قضا این گفتوگو بسیار مورد توجه مخاطبان قرار
گرفت .افتخاری که بعد از مدتی طوالنی در یک برنامه پربیننده
تلویزیونی حاضر شده بود ،در گفتوگو با مهران مدیری ،از ورودش به
عرصه خوانندگی و همچنین حواشی مهم زندگیاش گفت.
▪صحبتهای دلنشین

برخالفآنچهدرقسمتهایاخیر«دورهمی»شاهدبودهایم،گپوگفت
علیرضا افتخاری و مهران مدیری بسیار گیرا از آب درآمد .افتخاری که
گویی با دلش صحبت میکرد ،بسیار صادق به نظر مخاطبان رسید و
نظراتبسیارمثبتیدریافتکرد.صحبتهایخواننده 62سالهکهپراز
تواضعوفروتنیبود،حسابیبهدلمخاطبانتلویزیوننشست؛بهخصوص
آنکهبینمهمانانقسمتهایاخیر«دورهمی»،چهرههاییبودندکهبه
دلیلاعتمادبهنفسبیشازحدکهبهغرورتنهمیزد،واکنشهایمنفی
دریافتکردهبودند.علیرضاافتخاریدربخشیازاینبرنامه،ماجراهایی
بامزه از نخستین ورودش به عرصه خوانندگی روایت کرد و همچنین از
پیشبینیناپذیر بودن دنیای موسیقی گفت؛ تا جایی که هر قطعهای که
فکرمیکردهبدازآبدرمیآید،حسابیگرفتهوهرچهبااستادانمشهور

وبزرگکارکرده،اص ً
الدیدهنشدهاست!علیرضاافتخاریدراینگفتوگو
آنقدرگرموشیرینبهخاطرهگوییمیپرداختکهمدیریسؤاالتنسبت ًا
کمی پرسید و افتخاری به تنهایی به صحبت میپرداخت .لهجه شیرین
اصفهانیاینخوانندهنیزدرجذابیتگفتوگوبیتأثیرنبود.
▪روایتی از یک اتفاق خبرساز

یکی از فرازهای اصلی صحبتهای علیرضا افتخاری در «دورهمی»،
مربوطبهاتفاقجنجالییکدههقبلبود؛زمانیکهعلیرضاافتخاریدر
یکمراسمرسمی،محموداحمدینژادرئیسجمهوروقترادرآغوش
کشید.ماجراسادهبود،اماتصاویرآنبسیارفراگیرشدوواکنشهاییرا
از جانب برخی مردم و برخی هنرمندان دریافت کرد .رسانههای آنور
آبیهمحسابیدراینتنوردمیدند،تاجاییکهدرشبکههایماهوارهای
وفضایعمومیجامعه،بهعلیرضاافتخاریوخانوادهاشتوهینهای
فراوانیشد.درآنزمانحتیگفتهمیشددختراینخوانندهکهمشغول
تحصیلدردانشگاهبود،موردتحقیروتوهینقرارگرفتهاست.افتخاری
 10سالپسازآنماجرا،درگفتوگویجمعهشبدراینبارهصحبت
کرد و در حالی که بغض کرده بود ،از توهینها و تحقیرها گالیه کرد.
ویدئوی صحبتهای وی دیروز در شبکههای اجتماعی وایرال شد و
واکنشهایفراوانیرابرانگیخت.

حضور امیرعلی دانایی در سریال «خوابزده» ،یادآور کاراکتر حامد کمیلی در سریال «اغما» است
سیروس مقدم در زمینه ساخت سریالهای ماورایی سابقه دارد
و مجموعههایی مانند «اغما» و «روز حسرت» را با این مضامین
ساخته است .تازهترین سریال ماورایی او «خــوابزده» است
که این روزها در شبکه نمایش خانگی در حال انتشار است و با
استقبال سردی مواجه شده است .داستان کلی سریال مانند
«اغما» درباره آثارحضورشیطان بر زندگی و اعمال و رفتار افراد
است و شباهتهایی با این مجموعه پرمخاطب دارد.
▪شیطان در زندگی آدمهای درستکار

یکی از شخصیتهای اصلی سریال «خــوابزده» ،زنی به نام
«ستاره» با بازی الدن مستوفی است که به دلیل پاپوشی که
همسر سابقش برای او دوخته بود ،مدتی به زندان رفته و پس از
آن زندگی جدیدی تشکیل داده است .او دختران جوانی را که
سابقه زندان دارند ،در کارخانه خودشان استخدام و به مسائل
و مشکالت آنــان رسیدگی میکند .ورود شیطان به زندگی
این زن درستکار و همسرش زندگی آنها را به هم میریزد و

▪حضور عینی شیطان در کالبد آدمها

شباهت دیگری که میان این دو سریال وجود دارد ،مربوط به
نمایش شیطان است .در هر دو سریال ،شیطان به صورت عینی
در کالبد افراد عادی ظاهر میشود .در سریال «خــوابزده»
شیطان در جلد پسر جوانی به نام «رها» و زنی به نام «ننه منور»
خودنمایی میکند و در سریال «اغما» در جلد مرد با ایمانی به نام
«الیاس» که مدتها قبل درگذشته است  ،دیده میشود« .رها»
هم مانند «الیاس» که با زمزمه جمالتی در گوش دکتر «پژوهان»
او را وسوسه میکرد« ،هما» و «ستاره» را برای انجام کارهای
خالف و اشتباه وسوسه میکند.

نویدمحمدزادهگویندگیکتاب
«هیچ دوستی به جز کوهستان»
نوشته بهروز بوچانی را برعهده
داشته است .نسخه صوتی این
کتاب با آهنگ ســازی بامداد
افشار ،جمعهشب منتشر شده است.
لیال حاتمی فــردا ساعت 11
فیلم «بیپولی» ساخته حمید
نعمتا ...را از شبکه  5روی
آنتن خواهد داشــت .او برای
بازی در این فیلم محصول سال
 ،86سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را از
جشنواره فجر کسب کرده است.
امــرا ...احمدجو دربــاره ادامه
ســـاخـــت ســـریـــال «ســلــمــان
فارسی» اثر داوود میرباقری
گفته است که به دلیل شیوع
ویــروس کرونا ،تصویربرداری
بخشهای مربوط به ترکیه که قرار بوده بعد از
عید انجام شود به تعویق افتاده است.
حسن فتحی پس از بازگشت
شـــرایـــط بـــه ح ــال ــت عــــادی،
تصویربرداری سریال «جیران»
را آغاز میکند .عالوه بر پریناز
ایزدیار و رعنا آزاد یور ،گفته
میشود بهرام رادان و بابک حمیدیان نیز در این
مجموعه بازی میکنند.

«خوابزده»ها در وضعیت اغما

با وسوسههای خود میان او و همسرش جدایی میاندازد .در
سریال «اغما» هم همه ماجراها از ورود «الیاس» (با بازی حامد
کمیلی) به زندگی دکتر «پژوهان» (با بازی امین تــارخ) آغاز
میشد که باعث شده بود مشکالتی برای او ایجاد شود و میان او
و دخترش اختالف و درگیری پیش بیاید.

چهره ها و خبر ها

▪آشناییشیطانباشخصیتاصلی

عالوه بر اینها ،در هر دو سریال ،شخصیتی که شیطان در
کالبد آنها دیده میشود ،خط و ربطی به شخصیت اصلی قصه
دارند و کاراکتر اصلی به واسطه اتفاقاتی ،با شخصیتی که در
حقیقت شیطان است ،آشنایی دارد .در سریال «خوابزده»،
«رها» برادر پسری است که به دختر «ستاره» عالقه مند بوده
و مرده است« ،ننه منور» هم مادر همسر سابق «ستاره» است.
در مجموعه «اغما» هم «الیاس» بیمار دکتر «پژوهان» بود که
با او رابطه صمیمانه و دوستانهای داشته است ،اما تفاوتی که
میتوان میان آنها قائل شد ،کینهورزی «رها» و انگیزه او برای
ورود به زندگی «ستاره» است.

مهتابنصیرپوربهجمعبازیگران
فیلم «بیهمهچیز» اثر محسن
قرایی اضافه شده است .پیشتر
حضور پرویز پرستویی ،شهاب
حسینی و هدیه تهرانی در فیلم
قطعیشدهبود.اوفیلم«اورکا»راآمادهاکراندارد.
سیدبشیرحسینیبهپویشعصر
همدلی مسابقه «عصر جدید»
پیوسته و بستههای ارزاق را
به دســت مــردم مناطق محروم
رساندهاست.اوبهزودیبهعنوان
داورمهماندرمسابقه«خونهمونی»دیدهمیشود.

