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حسام منظور:
برای سکانس شکنجه ،چند روز نخوابیدم

باشگاه خبرنگاران جوان  -حسام منظور بازیگر سریال «بانوی عمارت» درباره سختیهای بازی در این نقش
گفت« :من برای صحنه شکنجه چند روزی را نخوابیدم تا آن تکیدگی و بیخوابی در چهره من دیده شود .حتی
به بچهها میگفتم طنابها را محکمتر ببندند .به نظرم این مسائل باعث میشود شخصیت زندهتر شود».

...

...

چهره ها و خبر ها

تلویزیون

هدیه تهرانی قرار است از دو هفته دیگر در
فیلمی با موضوع ستایش بزرگان سینمای
ایران ،جلوی دوربین برود .عالوه
بر او ،جمشید مشایخی نیز در
ایــن فیلم سینمایی ایفای
نقش خواهد کرد.

نقلقولعجیبنمایندهمجلس
دربارهممنوعالتصویریزائری
عضوهیئترئیسهمجلسجزئیاتدیداربرخی
مدیرانسازمانصداوسیماوتهیهکنندهبرنامه
«فرمولیک»راتشریحکرد.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو
هیئت رئیسه شــورای اسالمی در گفتوگو
با فارس ،در تشریح جزئیات نشست مدیران
صداوسیما و تهیه کننده برنامه «فرمول یک» با
برخی نمایندگان در مجلس ،اظهار کرد« :در
اینجلسهبحثیکهمطرحشداینبودکهبههر
حالدربرخیازبرنامههایصداوسیماازجمله
برنامهای که در آن صحبتهایی از آقای زائری
درباره مجلس و نمایندگان آن نقل شده بود،
کالمنامناسبیپخشمیشود».ویافزود«:به
هر حال در برنامه ای که درباره صحن مجلس و
زیرسؤالبردنآندربرنامهفرمولیکازشبکه
یک سیما پخش شد ،حرفهای نامناسبی
دربارهمجلسشورایاسالمیزدهشد».
وی همچنین خاطرنشان کرد« :در این جلسه
همچنین این مطلب مطرح شد که فردی که از
سر عصبانیت و به یکباره کالمی مبنی بر این
که شرم بر مجلسی باد که ...میگوید ،طبیعتا
در رسانهها حضور چنین افــراد و اشخاصی
ممکن اســت مشکلآفرین باشد ».وی بیان
کــرد« :من فکر میکنم در برنامههای آینده
صداوسیماازحضورآقایزائریکهشأنمجلس
و جایگاه آن را زیرسؤال برد ،استفاده نکنند.
البته در روز گذشته در جلسه مذکور بنا بر قول
رئیس سازمان صداوسیما مقرر شد از حضور
محمدرضا زائــری در برنامههای صداوسیما
ممانعتبهعملآید».
▪واکنشمحمدرضازائری

دیروز محمدرضا زائری به این خبر واکنش
نشاندادونوشت«:در 40سالگیانقالبیكه
اساسابرایآزادیرخدادهاست،كاربهجایی
رسیدهكهمعاونسیمابابتیكدیالوگساده
انتقادی در یك برنامه تلویزیونی به مجلس
احضار شود و تعهد بدهد .سریال ارعــاب و
تهدید،تطمیعوتخویف،تكذیبصوریاحضار
ولی...همهچیآرومه!»

مائده کاشیان  -چند شب گذشته با شروع
رقــابـتهــای جــام ملتهای آســیــا ،شبکههای
مختلف تلویزیون با پخش ویژهبرنامه و مسابقات
فوتبال ،حسابی رنگوبوی فوتبال گرفتهاند و
مخاطبان ،شبهای پرهیجانی را تجربه میکنند
اما طبق معمول ،پخش بازیها و ویژهبرنامهها
بدون حاشیه نبوده است .مخاطبان در سومین
شب از مسابقات جام ملتهای آسیا همزمان
با اولین مسابقه ایــران با تیم یمن ،شاهد یکی
از پرحاشیهترین شبهای فوتبالی تلویزیون
بودند .در ادامــه چند حاشیه جالب یا عجیبی
که توجه مردم و تماشاگران را جلب کرده است،
میخوانید.
▪ممیزی شادی

یکی از اتفاقاتی که کاربران شبکههای اجتماعی
به آن واکنشهای فراوانی نشان داد ه و از آن
انتقادکردهاند،ممیزیصحنهشادیتماشاچیان
حاضر در ورزشگاه است .بعد از این که بازیکنان
تیم ملی ایران به تیم یمن گل میزدند ،مخاطبان
تــلــویــزیــون ،بــه جــای دیـــدن شـــادی و هیجان
تماشاچیان حاضر در ورزشــگــاه ،چندین بار
شاهد صحنههای آهسته گل یا تصاویر تکراری
تماشاچیان بودند!

دوشنبهپرماجرایتلویزیون
▪سلبریتیها در برنامههای فوتبالی

دوشنبهشب ،بهنام بانی همراه خواننده دیگری
به نام ایمان ابراهیمی قطعه «ایران» را در برنامه
«آسیا  »2019اجرا کردند .فریدون آسرایی هم
دیگر خوانند های بود که دوشنبهشب مهمان
برنامه «ورزشــگــاه» از شبکه  5بــود .این برنامه
در اولین قسمت هم که شنبهشب پخش شد،
میزبان عباس غزالی و بهرنگ علوی بود و گاهی
بحث فوتبال به سمتوسوی سینما و تلویزیون
میرفت .تا پیش از این سلبریتیها و چهرهها به
مناسبتهای مختلف ،تنها در ویژ هبرنامههای
مخصوص اعیاد دیده میشدند و حضور آنها در
ویژهبرنامههای فوتبالی اتفاق جدیدی است که
این شبها در تلویزیون میبینیم.
▪خیابانی همچنان حاشیهساز

دوشنبهشب در ویژ هبرنامه «فوتبال آسیایی»
شبکه ورزش ،دو اتفاق افتاد که همچون حواشی
شبهای پیشین این برنامه از نظر مخاطبان و

کاربران شبکههای اجتماعی دور نمانده و سوژه
آنها شده است .بین دو نیمه بازی ،وقتی شهاب
قاسمی مجری این برنامه شروع به مرور اتفاقات
نیمه اول بــازی کــرد ،ناگهان یکی از نیروهای
خدماتی برنامه در حالی که سینی چای به دست
داشت ،وارد استودیو شد! قاسمی که غافلگیر
شده بود ،برای لحظاتی صحبت اش را قطع و با
تعجب به او نگاه کرد .در اواسط برنامه هم برای
لحظهای تصویر دو کودک در ورزشگاه نمایش
داده شد که بست ه خوراکی در دست داشتند و در
حال خوردن بودند .ناگهان توجه جواد خیابانی
به این صحنه جلب شد و با خنده گفت« :از اون
چیپست به ما هم بده!»
▪مات شدن نوشابه کیروش

یکی دیگر از اتفاقات عجیبی که در حاشیه پخش
ی ایران و یمن افتاد ،مات کردن لوگوی نوشابه
باز 
کوکاکوال بود .وقتی مصاحبه کارلوس کیروش
در نشست خبری قبل از بازی ایران و یمن پخش

میشد ،روی میز ،مقابل او نوشابه کوکاکوال
دیــده میشد که لوگوی کوکاکوالی آن مات
شده بود .علت این اقدام باعث تعجب مخاطبان
و کاربران فضای مجازی شده است .پیش از این
هم به تازگی ،مات بودن گیره روسری شخصیت
«فخرالزمان» در سریال «بانوی عمارت» مورد
توجه مردم قرار گرفته بود و واکنشهای منفی
آنها را به همراه داشت.
▪گیتار زدن پشت میز

دوشنبهشبممیزینهتنهادربرنامههایفوتبالی
بلکه در برنامه «قــاچ» هم اتفاق افتاد و معضل
نشان دادن ساز دامن این برنامه را هم گرفت.
حسین میری خوانندهای که تا به حال در برنامه
«خندوانه» قطعاتی را با لهجههای مختلف اجرا
کرده ،با ساز گیتار خود به برنامه «قاچ» آمد و در
حالی که گیتار میزد ،قطعهای را به زبان ترکی
قشقایی خواند .او در این برنامه کنار جناب خان
نشست ،تا گیتارش به راحتی پشت میز پنهان
شــود! جالب ایــن جاست که به تازگی نمایش
ساز دوتار پرواز همای در شبکه استانی گیالن و
ویدئوی نوازندگی او در این برنامه ،مورد استقبال
مخاطبان قرار گرفته و در شبکههای اجتماعی
دستبهدست شده بود.

هــادی حجازیفر همزمان با پایان فیلم
برداری «ژن خوک» ،بازی در این فیلم را به
پایان رسانده است .این فیلم به
جشنواره نرسید اما او با فیلم
«ماجرای نیمروز :رد خون»
در جــشــنــواره حضور
دارد.
لیال حاتمی که این روزها فیلم «بمب؛ یک
عاشقانه» را روی پــرده سینماها دارد ،از
سهشنبه هفته آینده برای اولین
بــار با سریال «نهنگ آبی»
ساخته فریدون جیرانی به
شــبــکــه نــمــایــش خانگی
میآید.
امیر جعفری بعد از الناز شاکردوست و
مهران احمدی ،سومین بازیگر ی است
کــه ایــفــای نقش در فیلم «من
میترسم» را به پایان رسانده
است .او اکنون با فیلم «قانون
مــورفــی» روی پــرده سینما
حضور دارد.
خاطره حاتمی از ادامه بازی در سریال «زیر
همکف» ،انصراف داده و ویدا جوان جایگزین
اوشدهاست.بهگفتهکارگردان
ســریــال ،علت ایــن اتفاق
حفظ نکردن دیالوگها
قبل از تصویربرداری بوده
است.

