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اخبار

نیش ونوشهایجالبفراستی
دربرابرمدیری

منتقد ســرشــنــاس سینما جمعهشب مهمان
«دورهمی» بود و در این برنامه گفتوگوی متفاوتی
بامهرانمدیریداشت.
مسعودفراستیابتداکمیدربارهکودکیوخانواده
خود صحبت کرد و طی گفتوگو با همان ادبیات
تندوتیز همیشگیاش ،انتقاداتی را دربــاره آثار
سینمایایرانوپولهایکثیفمطرحکرد.مهران
مدیری در مقایسه با دیگر برنامههای «دورهمی»
کمتر با ایــن منتقد شوخی کــرد و حتی ســؤاالت
کمتری هــم پرسید .مــدیــری بــا کنایه بــه دیگر
برنامههایی که فراستی مهمان آنان بوده گفت که
همیشهمجریقصدداشتهدرمقابلمسعودفراستی
کمنیاوردواونتوانستهحرفهایخودرامطرحکند،
به همین دلیل سکوت میکند تا فراستی فرصت
بیشتریبرایصحبتداشتهباشد.
مسعود فراستی طی اقدامی کمسابقه ،از سبک
کمدی سریالهای مهران مدیری تعریف و تمجید
کرد و از او خواست غمی که سرخوشی کمدی را
از او گرفته ،دوباره به کمدی تبدیل کند .او در عین
حال،برنامه«دورهمی»را«فاجعه»خواند!فراستی
با وجودی که بیان کرد ژانر کمدی را ژانری شریف
میداند ،اما اغلب فیلمهای کمدی سینمای ایران
را نیز «آشغال» نامید و از مخاطبان خواست به جای
این آثــار ،فیلمهای کالسیک سینمای جهان را
تماشاکنند.
صحبتهای ایــن منتقد در «دورهــمــی» بازتاب
فراوانی در فضای مجازی داشت و مورد استقبال
مخاطبانقرارگرفت.

همکاریحسامالدینسراجو
مجیدمظفریبرایمدافعانسالمت
نماهنگ«فصلعاشقی»باخوانندگیحسامالدین
سراجوفاضلجمشیدیودکلمهمجیدمظفریدر
وصف پرستاران و پزشکان ایثارگر جبهه سالمت
منتشرشد.
به گزارش مهر ،قطعه موسیقایی «فصل عاشقی»
حاصل همخوانی و همسرایی حسامالدین سراج،
فاضلجمشیدی،مجیدمظفری،علیرضابهرامی،
محسنغالمیوگروهیازنوازندگان،بهپرستاران
وپزشکانیتقدیمشدکهدردورانمواجههباویروس
کرونا ،با ایثار و از جان گذشتگی ،از مردم و وطن
خویش دفــاع میکنند .در این اثر که همزمان با
حلولعیدسعیدفطر،بهشهیدانوایثارگرانجبهه
سالمت تقدیم شده اســت ،حسامالدین ســراج و
فاضلجمشیدیهمخوانیکردهاندومجیدمظفری
بازیگرسینما،تلویزیونوتئاتربراینخستینبارشعر
دکلمهکردهاست.شعرایناثرموسیقاییراعلیرضا
بهرامی ســروده و میکس و مسترینگ آهنگ نیز
برعهدهمحسنغالمیبودهاست.
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پژمان جمشیدی با سریال «زیرخاکی» ،وجه بازیگری خود را تثبیت کرد و از سایه یک فوتبالیست خارج شد
با پایان ماه رمضان ،رقابت سریالها و برنامهها هم برای جذب مخاطب به پایان رسید و
اکنون میتوان درباره نتیجه این رقابت ،موفقها و شکستخوردهها قضاوت کرد .شاید
اگر ویروس کرونا در کار نبود و بعضی برنامهها یا سریالها از جدول پخش تلویزیون در ماه

رمضان حذف نمیشد ،شاهد اتفاقات دیگری در تلویزیون بودیم ،اما در هر صورت رقابت
در همین شرایط آغاز شد و به پایان رسید .گذشته از برنامهها و سریالهایی که در جذب
مخاطب موفق نبودند ،پدیدههای رمضان  ،99کدام چهرهها و برنامهها بودند؟

چهره ها و خبر ها
علی نصیریان به زودی با فیلم
«مــســخــرهبــاز» بــه کــارگــردانــی
هـــمـــایـــون غــــــنــــــیزاده ،بــه
نمایش خانگی مـیآیــد .او در
سیوهفتمین جشنواره فجر
برایبازیدراینفیلم،جایزهبهترینبازیگرمکمل
مردرادریافتکرد.
پــریــنــاز ای ــزدی ــار پــس از فیلم
«خــــوک» در دومــیــن تجربه
همکاری خود با مانی حقیقی،
به زودی بــرای بــازی در فیلم
«تفریق» جلوی دوربین خواهد
رف ــت و در ای ــن فیلم بــا نوید
محمدزاده همبازی میشود.

▪حجتاالسالم کاشانی

حــجـتاالســام حامد کاشانی روحانی
 35ساله و استاد دانشگاه امام صادق(ع)
از پدیدههای ماه رمضان امسال تلویزیون
بود .او که چندین سال است در مجالس
مختلفی منبر مـــیرود ،تــا پیش از ماه
رمضان امسال برای مردم سراسر ایران
شناختهشده نبود و بروز و ظهور چندانی در
فضای مجازی نداشت .کاشانی در برنامه
سحرگاهی شبکه  3امسال با عنوان «ماه
من» ،یک بخش ثابت  25-20دقیقهای
داشت و در گفتوگو با نجمالدین شریعتی
مجری برنامه ،درباره امیرالمؤمنین(ع)
صحبت میکرد .اخــاق فــردی ،غربت،
تقوا ،عــدالــت ،جایگاه علمی ،ازدواج و
دیگر مسائل حول شخصیت امام علی(ع)
موضوعاتی بود که حامد کاشانی با بیانی
شیوا و دقیق بــه آ نهــا مـیپــرداخــت .در
روزهــــای مــاه مــبــارک رمــضــان امــســال،
ایــن مباحث عالقهمندان زیــادی یافت
که از بازتاب گسترده آن در شبکههای
اجتماعی مشخص بـــود .صحبتهای
حجتاالسالم کاشانی در این برنامه تنها
یک بار با حاشیه مواجه شد که در سحر روز
بعد ،توسط خودش توضیح داده شد« .ماه
من» با بهرهگیری از سخنان حجتاالسالم
کاشانی ،به موفقترین برنامه ویژه سحر
امسال بدل شد.

▪زندگی پس از زندگی

در میان برنامههای تکراری که امسال ویژه
پیش از افطار روی آنتن رفتند« ،زندگی پس
از زندگی» متفاوتترین برنامه ویژه افطار بود.
در این برنامه عباس موزون به عنوان مجری-
کــارشــنــاس ،بــا افـــرادی کــه مــرگ موقت را
تجربه کرده و به دنیا بازگشته بودند ،صحبت
م ـیکــرد .صحبتهای عجیب و متفاوت
مهمانان برنامه دربــاره تجربه خاصی که از
سر گذرانده بودند برای مخاطبان تلویزیون
تازگی داشت .عباس موزون که عالوه بر اجرا،
تهیهکنندگی این برنامه را نیز برعهده دارد،
از چند سال قبل تحقیق و پژوهش در حوزه
تجربه مرگ موقت را آغــاز و بــرای مصاحبه
با تجربهگران به نقاط مختلفی سفر کرده
است و آنان را به سختی قانع کرده تا حاضر
شوند تجربه خود را بازگو کنند ،به همین
دلیل او برای تولید این برنامه مسیر طوالنی
و سختی را پشت سر گذاشته است .جالب آن
که برای ساخت این برنامه ،چهار سال زمان
صرف شده و اصال قــرار نبوده که «زندگی
پس از زندگی» ویژه پخش از تلویزیون و ماه
رمضان تولید شود .سا لها پیش مستندی
خارجی دربــاره تجربهگران مرگ موقت از
تلویزیون پخش شــده ،امــا برنامه «زندگی
پس از زندگی» اتفاق جدیدی در تلویزیون
به حساب میآید و میتوان نــام آن را جزو
معدود پدید ههای رمضان امسال دانست.

▪باغ رمضان

برنامه «باغ رمضان» در نوع خود پدید های
به حساب میآید .این برنامه شبهای ماه
رمضان از ساعت  ،24دردو پلتفرم وی او
دی ،قابل تماشا بود .محمدرضا حسینیان،
مبینا نصیری و حجتاالسالم محمدرضا
زائــری ،اجــرای برنامه را برعهده داشتند.
پس از حجتاالسالم محمد برمایی که ویژه
برنامه افطار «دعــوت» را روی آنتن داشت،
حجتاالسالم زائری دومین چهره روحانی
اســـت کــه در مــقــام مــجــری  -کــارشــنــاس
بــرنــامـههــای رمــضــان  99دی ــده مـیشــود.
شخصیتهایی مانند بهروز شعیبی ،محسن
هاشمی رفسنجانی ،رامبد جوان ،عزتا...
ضــرغــامــی ،جـــواد آذر ی جهرمی و پرویز
پرستویی ،تعدادی از مهمانانی بودند که
در «باغ رمضان» حاضر شدند؛ چهر ههایی
که کمتر در برنامههای گفتوگومحور دیده
میشوند و طبیعت ًا هزینه باالیی متوجه تیم
تهیه و تولید برنامه شده است .در شرایطی که
توگومحور
تلویزیون جز «شبگرد» برنامه گف 
دیــگــری در شــبهــای مـــاه رمــضــان روی
آنتن نداشت« ،بــاغ رمضان» را میتوان به
دلــیــل دع ــوت از بعضی چــهــرههــا ،اجــرای
حــجـتاالســام زائـــری و پخش انحصاری
یک پدیده دانست .با این حال در محافل
رسانه ای انتقاداتی نیز به این برنامه وارد شده
و آن را محلی برای صدور بیانیه دانسته اند.

▪پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی امسال با سریال «زیرخاکی»
اثر جلیل سامان در تلویزیون حسابی خوش
درخشید و بیشک میتوان کلمه «پدیده» را
درباره او به کار برد .جمشیدی با این سریال،
از زیر سایه عنوان «فوتبالیست» بیرون آمد و
حاال دیگر رسما به عنوان «بازیگر» شناخته
میشود .پژمان جمشیدی در «زیرخاکی»
برخالف آثاری که تا به حال در سینما بازی
کرده ،در کنار یک بازیگر کمدی دیگر حضور
نداشت و زوج کمدی در کار نبود ،بنابراین
بار کمدی سریال روی دوش خــودش بود.
هرچند کــه دیگر بــازیــگــران ســریــال مانند
ژالـــه صــامــتــی ،هـــادی حــجــازیفــر و گوهر
خیراندیش هم بهترین باز یهای خود را به
نمایش گذاشتند امــا پژمان جمشیدی که
نقش اصلی قصه را برعهده داشت ،با بازی
خوب خود موفق شد بیشتر از بقیه به چشم
بیاید و دیگر بازیگران را کمی به حاشیه ببرد.
شخصیت «فریبرز» چه از لحاظ سن و سال و
چه از نظر ویژگیهای شخصیتی ،در مقایسه
با دیگر کاراکترهایی که او تا به حال بازی
کرده متفاوت و نقش دشوارتری بود ،پژمان
جمشیدی هم در مقام بازیگر ،بازی متفاوتی
در این مجموعه داشت و باعث شد شخصیت
«فریبرز» به کاراکتر محبوب و بامزهای تبدیل
شود .سریال «زیرخاکی» امسال بیشترین
مــیــزان بیننده و جــایــگــاه اول را داشــت.

عــلــیــرضــا خمسه در ســریــال
«زمین گرم» اثر سعید نعمتا...
ب ــازی کـــرده .کــامــران تفتی،
علیرضا آرا و دنــیــا مــدنــی از
بازیگران این مجموعه هستند.
خمسه آخرین بار سال  97سریال «زندگی از نو»
را روی آنتن داشت.
سحردولتشاهیفیلمکالسیک
«کازابالنکا» را ویژه مخاطبان
نابینا ،پردهخوانی و توضیحدار
کرده است .این فیلم با صدای
سحر دولتشاهی در رادیو سوینا
پخش شده و اکنون در سایت
سوینا در دسترس است.
صدیقه کیانفر بازیگر  86ساله
سینما و تلویزیون درگذشت.
وی که  60سال سابقه فعالیت
نمایشی داشــت ،در سالهای
اخیر به شدت کمکار شده بود
و پیشنهادهای بسیار کمی برای بازی دریافت
میکرد.
پژمان بازغی این روزها با فیلم
«تیغ و ترمه» ساخته کیومرث
پ ــوراح ــم ــد ،در قــالــب طــرح
اکران آنالین آثار سینمایی در
سرویس های و ی اودی ،دیده
میشود .این فیلم در جشنواره سیوهفتم فجر
حضور موفقی نداشت.

