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اخبار
زندگی «جهادگر محبوب بشاگرد»
سریال می شود

قصه زندگی «عبداهلل والی» ،جهادگر محبوب
بشاگرد به س��فارش شبکه یک سیما ساخته
می ش��ود.به گزارش فارس ،شبکه یک سیما
در جدیدتری��ن سفارش��ات تولید خود زندگی
حاج عب��داهلل والی جهادگ��ر محبوب منطقه
محروم بش��اگرد را در دستور کار خود دارد.بنا
بر این گزارش ،نگارش فیلمنامه این سریال
را حسین تراب نژاد در دستور کار دارد و سایر
عوامل آن هنوز مشخص نش��ده اند.عبداهلل
والی در سال  ۶۰به اتفاق چندتن از همکاران
طی ماموریتی از س��وی نماینده ولی فقیه و
سرپرستی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای
محرومیت زدایی به هرمزگان رفت و به مدت
ش��ش ماه در نقاط فقیرنش��ین آنجا خدمات
بس��یار ارزنده ای انجام داد .وی شهری بنام
خمینی ش��هر را برای مرکزیت بخشیدن به
فعالیت های امدادی و عمرانی تاس��یس کرد
که امروزه مرکز بشاگرد است.
کارگردان فصل چهارم
«بچه مهندس» تغییر می کند

کارگردان فصل چهار سریال «بچه مهندس»
تغییر کرده و علی غفاری جای خود را به یک
کارگردان دیگ��ر خواهد داد.به گزارش فارس،
«علی غفاری» کارگردان سه فصل از سریال
«بچه مهندس» به دلیل ساخت فیلم سینمایی
«ش��کار شکارچی» نمی تواند گروه تولید این
سریال را در فصل چهار همراهی کند.به همین
دلیل گ��روه تولید به دنب��ال کارگردانی برای
جایگزین کردن او هستند .یکی از گزینه های
احتمالی احمد کاوری است که تاکنون سریال
های وارش ،بیدار باش،خواب بلند و  ...را برای
تلویزی��ون کارگردان��ی کرده اس��ت و آخرین
س��ریال او نیز «ش��رم» نام دارد که به تازگی
تولید آن به پایان رسیده و در نوبت پخش قرار
دارد.تصویربرداری «بچه مهندس »4نیمه آبان
آغاز می شود و بنا است تا در ماه رمضان سال
آینده به پخش برس��د.همچنین تا االن روزبه
حصاری و مهشید جوادی به عنوان بازیگران
این سریال انتخاب شده اند و در ادامه هر کدام
از بازیگران که به ضرورت درام به قصه کمک
کنند به فراخور به س��ریال اضافه می ش��وند.
حسن وارس��ته نیز که نگارش فصل دو و سه
این س��ریال را به عهده داشته در فصل چهار
هم نویسنده «بچه مهندس» است.به گزارش
فارس ،علی غفاری کارگردانی و سعید سعدی
تهیه کنندگی فصل یک تا س��ه این سریال را
به عهده داشتند .دو فصل قبل این سریال در
س��ال  ۹۷از شبکه دو سیما پخش شد .فصل
اول این س��ریال در رمضان  ۹۷و فصل دو نیز
در دی ماه  ۹۷و فصل س��ه در ماه رمضان ۹۹
بروی آنتن رفت.پرویز پورحسینی ،بهاره رهنما،
اندیشه فوالدوند ،بهناز جعفری ،افشین نخعی،
سلمان فرخنده ،س��یاوش چراغی پور ،فرزین
محدث ،سوگل طهماسبی ،عباس جمشیدی
فر ،حمید شریف زاده از بازیگرانی هستند که
ه��م در فصل یک و ه��م در فصل دو حضور
داشتند.
«مامان ها» به شبکه سه آمدند

برنام��ه تلویزیون��ی «مامان ه��ا» با محوریت
دغدغههای تربیتی فرزن��دان در دنیای مدرن،
پنج روز در هفته روی آنتن شبکه سه میرود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان« ،مامان
ها» برنامهای جدید با موضوع سبک زندگی و
تربیت فرزند است که پخش آن از روز گذشته
پنجم آبان در شبکه سه سیما آغاز شده است.
این برنامه به تهیه کنندگی مجتبی حس��ینی
و با اجرای منصوره مصطف��ی زاده روی آنتن
میرود و در هر قس��مت به موضوعاتی مرتبط
با دغدغههای تربیتی فرزندان در یک دهه اخیر
میپردازد .موضوعاتی ،چون تغییر روابط خانواده
و نبود همبازی برای کودکان و نحوه اس��تفاده
فرزن��دان از تکنولوژیهای روز مثل موبایل و
تبلت از جمله مباحث این برنامه است .همچنین
مشکالت شیوع کرونا و تاثیر آن بر تحصیل و
آموزش مجازی ،از دیگر پروندههایی است که
در این برنامه باب گفت وگو درباره آنها گشوده
خواهد ش��د و به این ترتیب ،برنامه قرار است
به دغدغههای تربیتی مادران در دنیای مدرن
بپردازد.این برنامه به س��ردبیری میالد ناظمی
و کارگردانی س��عید ابراهیمی پنج روز در هفته
از ساعت  ۱۷:۳۰روی آنتن شبکه سه میرود.
تفاوت این برنامه با سایر برنامههای کارشناس
محور در این حوزه ،تجربههایی است که از زبان
مادران بیان میشود؛ در هر برنامه سه مادر در
مقابل منص��وره مصطفی زاده قرار میگیرند و
نسبت به موضوع طرح شده در برنامه ،تجربهها
و دغدغههای شخصی خود را بیان می کنند.

داور بخش مدافعان س�لامت شانزدهمین
جش��نواره بینالمللی فیلم مقاومت با بیان
اینکه هنر و س��ینما نیز بای��د دِین خود را
در تقدی��ر از کادر درم��ان ادا کن��د ،گفت:
واژه مقاوم��ت ابعاد مختلفی دارد که یکی
از آنها دفاع از س�لامت جامعه نمایان شد،
مدافعانی که هرچقدر در جشنواره ها تقدیر
ش��وند باز ه��م میتوان گفت کم اس��ت.
فریبا کوثری روز س��ه شنبه در گفت وگو

هر چقدر از کادر درمان تقدیر شود کم است

با ایرن��ا درباره اهمیت توجه ب��ه تقدیر از
کادر درمان در این ش��رایط سخت ،گفت:
تمامی نهادها و اف��راد جامعه باید قدردان
زحم��ت و تالش مجدان��ه کادر درمان در
ای��ن زمان باش��ند در حوزه هنر و س��ینما
نیز جش��نواره ها محل خوبی برای تقدیر
از پزش��کان و پرس��تاران اس��ت.وی که
داور بخش مدافعان س�لامت شانزدهمین
جش��نواره بینالملل��ی فیل��م مقاومت بود

بر لزوم پاسداش��ت ایثارگریه��ای کادر
درم��ان در مقابله با بیم��اری کرونا تأکید
ک��رد و گف��ت :سپاس��گزاری از اف��رادی
که امروز س�لامت جامع��ه را در برابر این
ویروس حفظ میکنن��د ،اقدامی ضروری
است که شانزدهمین جشنواره بینالمللی
فیل��م مقاومت ب��ا ایجاد بخ��ش مدافعان
س�لامت به خوبی این مهم را انجام داد.
این بازیگر س��ینما و تلویزیون با اشاره به

مفهوم مقاومت و لزوم گسترش تعریف آن
به ابعاد اجتماعی ،گفت :واژه مقاومت ابعاد
مختلف��ی دارد که یک��ی از آنها در دفاع از
سالمت جامعه نمایان شد .وی با اشاره به
کیفیت آثار دریافتشده در بخش مدافعان
س�لامت جش��نواره فیلم مقاوم��ت ادامه
داد :ب��ا توجه به مدت کمی که از ش��روع
ش��یوع بیماری کرونا میگذرد ،فیلمسازان
و مستندس��ازان زمان اندک��ی برای تولید

فیلمها داش��تند اما با توجه به همین زمان
ک��م و در نظر گرفتن ش��رایط کنونی ،در
مجموع کیفی��ت آثار خوب ب��ود .کوثری
به نح��وه داوری فیلمها اش��اره و تصریح
کرد :هیئتداوران تالش کرد فیلمها را از
ابعاد مختلفی مانند بازیگری ،کارگردانی،
محتوا و ساختار سینمایی مورد بررسی قرار
دهد و در نهایت برای انتخاب بهترین ،به
جمعبندی برسد.

روزنههای امیدی که توسط مسئولین سینمایی رها شدند؛

گروه فرهنگی  :س��ینما تنهاتر از همیشه است ،سینمایی
که انتظار دارد مس��ئولینش در چنین ش��رایطی کنارش
باشند ،ش��اهد افول دائمی خود اس��ت ،سالنها تعطیل
ش��دهاند ،تولیدات با وج��ود ابتالی بازیگ��ران به کرونا
همچن��ان ادامه دارند ،تعداد آث��ار در صف اکران چندین
برابر ش��ده ،جش��نوارههایی که سالهای پیش هم هیچ
خروجی خاصی نداشتند با اصرار مدیران سینمایی برگزار
میش��وند.به گزارش میزان  ،سینمای کش��ور از اسفند
ماه س��ال گذشته و با ش��یوع موج اول بیماری کرونا با
مشکالت اساسی روبرو شد ،تعطیلی سالنهای سینما در
زمانی که آثار سینمایی خودشان را برای اکران نوروزی
سال  ۹۹آماده میکردند اولین شوک بزرگ بر بدنه سینما
بود.هرچند در ابتدا اکثریت اهالی سینما از تعطیلی موقت
سینما خبر میدادند ،اما وضعیت به نوعی پیش رفت که
س��ینما نه تنها اکران نوروز بلکه تمامی اکران بهار سال
 ۹۹را از دس��ت داد.در عرصه تولی��د هم وضعیت خوب
نبود ،اکثریت آثار س��ینمایی پروژه تولید خود را متوقف
کردند ،بس��یاری از عوامل پش��ت صحنه سینما بیکار و
کم کار شدند و مشکالت معیشتی همه روزه اتفاقی بود
که اهالی سینما با آن روبرو بودند ،این مشکالت تنها به
س��ینماگران ختم نمیشد و بسیاری از سالنهای سینما
هم به تعطیلی ،ورشکس��تگی و تعدیل نیرو روبرو شدند.
مسئولین سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
ابت��دای این تعطیالت از یکباره ب��ودن این بحران خبر
دادند ،آنها اعالم کردند که آمادگی کافی برای رویایی
با این مش��کل را نداشتند.تعطیلی سینماها در فصل بهار
به صورت همزمان ،لغو ش��دن سی و هشتمین جشنواره
بین المللی فیلم فجر را هم به همراه داشت ،جشنوارهای
ک��ه همواره اردیبهش��ت م��اه برگزار میش��د و میزبان
س��ینماگرانی از سراسر جهان بود .س��ه ماهه بهار برای
سینما سیاه و تلخ گذشت.در همان ماههای اول سال ۹۹
دو پدیده نوظهور اکران آنالین و سینماماشین وارد عمل
شدند ،اکران آنالین که با ریسک بزرگ ابراهیم حاتمی
کیا آغاز شد اما در همان روزهای ابتدایی با مشکل عدم
وجود قان��ون کپیرایت مواجه ش��ده و فیلمهای اکران
آنالین که پس از حاتمی کیا وارد چرخه ش��دند با کپی
و پخش آثار خود توس��ط ش��بکههای ماهوارهای مواجه
ش��دند که این موضوع خود به تنهایی تهیه کنندگان و
کارگردانان آثار را با شکس��ت روحی و مادی ش��دیدی
مواجه کرد و موجب شد تا دیگر کارگردانان از اکران آثار
خود در چرخه اکران آنالین انصراف دهند.اکران آنالین
با توجه به نبود قوانین سفت و سخت کپی رایت و قاچاق
س��ریع آثار در شبکههای ماهوارهای با شکستی سنگین
روبرو ش��د ،آثار س��ینمایی در کمتر از دو ساعت پخش

سینما تنهاتر از همیشه

خود در چرخه آنالین به ش��بکههای ماهوارهای راه پیدا
میکردند .اتفاقی که باعث شد این چرخه از همان ابتدا
شکست خورده و بس��یاری از کارگردانان که امیدوار به
اکران فیلمشان در این مدیوم بودند را منصرف کند.

«س�ینما ماش�ین» ه�م نتوانس�ت برای تماش�اگران

جذاب باشد

از س��ویی پدیده «س��ینما ماش��ین» هم نتوانست برای
تماش��اگران جذاب باش��د ،امکانات پایین ،نبود سیستم
صوت��ی و تصوی��ری خ��وب و همچنین نب��ود امکانات
رفاهی مناس��ب برای مخاطبان باعث ش��د تا تنها دو یا
س��ه فیلمها بتوانند چنین مدیومی را تجربه کنند.بعد از
چهار ماه تعطیلی س��ینماها باالخره در تاریخ اول تیر ماه
بازگشایی ش��دند ،اکران دو فیلم اکران نوروزی «خوب
بد جلف :ارتش س��ری» و «شنای پروانه» به عنوان دو
فیلم موفق جش��نواره فیلم فجر در دوره س��ی و هشتم
این امید را میداد که ش��اید س��ینما جان تازهای بگیرد،
ام��ا ای��ن دو فیلم هر کدام ب��ا درآمدی بس��یار پایین و
عدم حضور مخاطبان در س��النهای س��ینما س��ریعا به
اکران خود پایان دادند«.ش��نای پروانه» اکران خود را به
ن��وروز  ۱۴۰۰موکول کرد و «ارتش س��ری» هم روانه
شبکه نمایش خانگی شد ،اما هر دو فیلم طعم شکست
سنگینی را تجربه کردند ،س��ایر فیلمهای چرخه اکران
هم از دس��ته آثاری انتخاب ش��دند که در شرایط عادی
شانس��ی برای حضور در چرخه اکران نداشتند ،این آثار
که به طور معمول آثاری متوسط بودند در همان روزهای
اول ورشکس��ت شدند تا بازگشایی سینماها خیلی سریع
شکست را تجربه کند.نکته قابل تامل در این میان و در
اکران تابستانه س��ینما آن بود که با وجود گذشت بیش

از چهار ماه از بحران کرونا در سینما ،سازمان سینمایی،
خانه سینما و نهادهای مرتبط هیچگونه راهکار درستی
برای مقابل��ه با بحران ارائه ندادند ،ه��ر چه بود تنها به
آزمون خطا از س��وی این نهادها ختم میشد ،اتفاقی که
تنها یک بازنده داش��ت و آن هم کسی نبود جز فیلمساز
و تهیه کننده آثار.
اکران ناموفق تابستانی


با پایان اکران تابس��تانی سینماها ،برآورد فروش تمامی
آثار اکران ش��ده به اندازه یک فیلم در سال گذشته نبود،
فیلمهای مطرح جش��نواره فیلم فجر علنا خودشان را از
صف اکران کنار کش��یدند و تنه��ا آثاری کم رمق راهی
س��ینما شدند ،ش��ورای صنفی نمایش هم به جای چاره
اندیش��ی تنها با ثبت قرارداد اکران ،به روند فیلمسوزی
دامن زد.سینمای کش��ور بعد از اکران ناموفق تابستانی
به پیش��واز اکران پاییزه رفت ،باز هم آثاری برای اکران
معرفی شدند و همچنان هیچ راهکاری از سوی سازمان
س��ینمایی برای مقابله با بحران موجود ارائه نش��د .آثار
ساخته میش��دند و تعداد فیلمهای پش��ت صف اکران
چندین برابر میشد.
سینماها بار دیگر به مدتی طوالنی تعطیل شدند


این بار و با ورود به فصل پاییز و انتظاری که برای شروع
موجی جدی��د از کرونا میرفت ،این وی��روس بار دیگر
قدرتنمایی کرده و س��ینماها بار دیگر به مدتی طوالنی
تعطیل شدند ،س��ینمایی که با شکست همچنان اصرار
بر بقا داش��ت دوباره درگیر تعطیالتی طوالنی ش��د ،در
این می��ان بار دیگر نهادهای منفعل س��ینمایی به هیچ
وجه پاسخگوی ش��رایط موجود نیستند و تنها خودشان
را تابع س��تاد ملی مبارزه با کرونا میدانند.سینمای ایران

امروز در حالی با چنین ش��رایطی مواجه ش��ده است که
پس از گذشت نه ماه از شیوع بیماری کرونا توقع میرفت
مسئولین سینمایی و حتی سینماگرانی که همیشه مشغول
گالیه کردن از وضعیت س��ینما هستند به فکر چاره و یا
طرحی خاص ک��ه بتواند رابطه بین مخاطب و س��ینما
را حفظ کند نبودهاند.س��ینما ماش��ین امروز میتوانست
مهمترین و ش��اید تنها راه نجات امروز س��ینمای ایران
باش��د اما در همان هفتههای اول و به محض بازگشایی
س��ینماها به طور کلی رها شد ،سینما ماشین طرحی بود
که شاید طی چند ماه گذشته با بررسی کارشناسان فنی
و خ��رج کمی هزین ه برای تقویت کیفیت تصویری پرده
و وس��عت ص��دا در محیط باز میتوانس��ت امروز که بار
دیگر با موج سوم کرونا مواجه شدیم و سینماها به کلی
تعطیل ش��دند نجات دهنده چرخ��ه اکران و عدم توقف
سینما باشد ،آنچه که مسلم است مخاطب سینمایی که
عالقمند تماش��ای فیلم در هر ش��رایطی است حال که
با ویروس��ی همچون کرونا مواجه ش��ده میتوانست در
ماشین شخصی خود به تماش��ای آثار سینمایی بنشیند
تا از این طریق با توقف رابطه س��ینما و مخاطب مواجه
نشویم.سینما ماشین اگر به طور جدی از سوی مسئولین
سینما و سینماگران پیگیری و با پیشرفت کیفیتی در اجرا
مواجه میشد امروز و پس از گذشت چندین ماه از شروع
شکلگیری آن با شرایط مطلوب تری با مخاطبان خود
ارتباط برقرار میکرد و در وضعیت امروز که چرخه سینما
به طور کل متوقف ش��ده میتوانس��ت نور امیدی برای
ادامه فروش حداقلی آثار متقاضی در این چرخه باشد.
سینما تنهاتر از همیشه است


امروز و پس گذش��ت نزدیک به نه ماه از شیوع بیماری
کرونا در جهان ش��اهد آن هستیم که بیشتر کشورها به
جای اینکه به بازگشایی های مقطعی سینماها فکر کنند
و منتظر نظر نهادهای بهداش��تی باش��ند سعی کردند با
چاره اندیش��ی و روشهای مستحکم آنالین رابطه بین
س��ینما و مخاطب را حفظ و مانع توقف این چرخه مهم
هنری شوند.حال سینما تنهاتر از همیشه است ،سینمایی
که انتظار دارد که مسئولینش در چنین شرایطی کنارش
باشند ،ش��اهد افول دائمی خود اس��ت ،سالنها تعطیل
ش��ده اند ،تولیدات ب��ا وجود ابتالی بازیگ��ران به کرونا
همچن��ان ادامه دارند ،تعداد آث��ار در صف اکران چندین
برابر ش��ده ،جش��نوارههایی که سالهای پیش هم هیچ
خروجی خاصی نداشتند با اصرار مدیران سینمایی برگزار
میشوند ،اما آنچه در میان این همه هیاهو دیده نمیشود
خود سینماس��ت ،سینمایی که بعید است با عدم هدایت
وضعیت امروز خود از سوی مسئولین سینمایی بتواند در
روزهای پساکرونا بار دیگر روی پاهای خود بایستد.

سهم رشیدپور از «عطسه» چقدر است؟

تولد یک برنامه عصرگاهی در شبکه سه

تهیهکنن��ده برنام��ه تلویزیونی «عطس��ه» از ویژگیهای ای��ن برنامه جدید
عصرگاهی که قرار است توسط تیم برنامه «حاال خورشید» روانه آنتن شبکه
سه شود ،توضیحاتی ارائه کرد.آرامه اعتمادی تهیهکننده برنامه «عطسه» در
گفتگو با مهر درباره این برنامه که به تازگی با تیم برنامهس��از رضا رشیدپور
روی آنتن ش��بکه سه میرود ،بیان کرد :رویکرد برنامه جوانگرایانه است اما
طیف مخاطبی که در نظر گرفتهایم از نوجوان تا میانسال را در برمیگیرد و
در گزارشها و آیتمها با فضایی پویا و امیدبخش حرکت میکنیم.وی درباره
موض��وع و محور محتوای��ی این برنامه عنوان کرد :اجتم��اع ،خانواده ،روابط
انس��انی از جمله مسائلی اس��ت که در آیتمها و پالتوها در نظر میگیریم با
این حال برنامه قرار اس��ت در عین وجود مشکالتی که در جامعه وجود دارد

نیمه پر لیوان را هم ببیند .قرار است دور هم باشیم و از دغدغههای اجتماعی
بگوییم.اعتم��ادی درب��اره حضور مهمانان در برنام��ه و دیگر جزئیات آن نیز
گفت :مهمانان ما ممکن است سلبریتی نباشند اما صاحب نام هستند .برنامه
دغدغهمند و کام ً
ال اجتماعی است اما فضای شاد دارد و رگههایی از طنز هم
در برخی پالتوها میبینیم.وی درباره نقش رضا رش��یدپور در این برنامه که
تیم مجریان و سازندگان برنامههای قبلیاش در آن نقش دارند ،توضیح داد:
این برنامه را در واقع گروه آقای رشیدپور پیش میبرند و او خودش بهعنوان
مش��اور پروژه در کن��ار تیم حضور دارد و فع ً
ال برنام��های برای حضورش در
مقابل دوربین بهعنوان مجری نداریم.اعتمادی درباره اینکه چه چالشهایی
برای اولین تجربه تهیهکنندگیاش در این برنامه داش��ته است ،عنوان کرد:

ای��ن برنامه اولین تجربه تهیهکنندگی من اس��ت با این حال من  ۱۴س��ال
اس��ت با رضا رش��یدپور کار میکنم و در تولید برنامههایش حضور داشتهام؛
وقفههایی هم در این سالها افتاده است اما دوباره این همکاری شکل گرفته
است و تا «حاال خورشید» و ویژه برنامههای شب یلدا و… ادامه پیدا کرده
اس��ت .از طرف دیگر  ۱۶س��ال در س��ینما و تئاتر کار کرده و در این سالها
تجربه کسب کردهام و یاد گرفتهام .به همین دالیل این چالش برایم سخت
و ش��یرین است.وی در پایان درباره زمانبندی پخش برنامه هم توضیح داد:
برنامه زنده است و دو روز در هفته به بانوان اختصاص دارد و هر روز ساعت
 ۱۸روی آنتن ش��بکه سه سیما میرود.این برنامه از دهم آبان ماه روی آنتن
شبکه سه سیما میرود.

چالشهای «رامبد جوان» در خوان هفتم؛

رامبد جوان در تالش اس��ت تا فصل هفتم مجموعه برنامه «خندوانه» را به
روی آنتن ببرد و این در حالی است که این بار او با چالشهای جدی در این
زمینه مواجه است .شاید تا قبل از به روی آنتن رفتن برنامه «خندوانه» هیچ
برنامه دیگری در سیما روی خندیدن تاکید نداشت ،حتی سریالهای کمدی
نیز نمیخواستند به زور مخاطبان را به خنده وادار کنند .هر ساله با فرا رسیدن
ماه محرم و صفر ،پخش خندوانه متوقف میشد و بعد از این ایام که در این
چند ساله با شب یلدا تالقی پیدا میکرد ،مجدد از سر گرفته می شد.امسال هم
تالش سازندگان خندوانه در فصل هفتم بر این است تا بتوانند فصل هفتم را از
یلدا شروع کنند .دکور برنامه تغییر کرده و بخش های متنوعی برای آن در نظر
گرفته شده است .یکی از این بخش ها نیز به روال گذشته مسابقه خنداننده
شو است.بناست به زودی کار تصویربرداری با رعایت پروتکل های بهداشتی
آغاز شود و رامبد جوان بعد از مدتی دوباره به تلویزیون برگردد.
مواجه آقای مجری با چالش های جدید


اما این بازگش��ت با دوره های قبل تفاوت هایی دارد .حضور رامبد جوان در
کانادا برای به دنیا آمدن فرزندش در س��ال گذشته از جمله مواردی بود که
بس��یاری از مخاطبان او آن را برنتابیدند و حاال علی رغم اینکه این مجری
یکس��ال گذش��ته را در ایران س��پری کرد ،باید دید این دسته از مخاطبان
همچنان پای برنامه او خواهند بود یا نه.نکته بعدی ساخت  6فصل پیاپی این
برنامه است .رامبد جوان بهترین ایده های خود را در فصل های قبلی خرج

جزئیات فصل جدید «خندوانه»
کرده است و حاال باید دید در خوان هفتم با چه دستاورد جدیدی می خواهد
مخاطب را آن هم با وقفه ای که پیش آمده دوباره به خود برگرداند و جذب
کند .و آیا میتوان گفت این برنامه در فصل هفتم حرف تازه ای برای گفتن
دارد یا خیر؟آمدن کرونا همه چیز را تغییر داده اس��ت .باید دید برنامه جدید
رامبد جوان در این فصل دس��تخوش چه تغییراتی می شود و آیا سازندگان
می توانند به روال سابق آن را به روی آنتن ببرند یا دچار تغییر خواهد شد؟در
فصل های میانی برنامه خندوانه به اوج پختگی رسید که شاید یکی از دالیل
آن حضور محمدرضا شهیدی فرد در اتاق فکر برنامه بود .حاال باید دید در
فصل پیش رو این برنامه با چه ترکیبی از اتاق فکر روانه آنتن خواهد شد و
آیا می تواند بازگشت موفقی را رقم بزند یا خیر.حضور جناب خان نیز یکی
از برگ های برنده برنامه به شمار می آمد .تا جایی که حضور چند عروسک
دیگر در این برنامه تنها به یک قس��مت ختم شد و میتوان گفت بینندگان
این برنامه ترکیب رامبد و جناب خان را بیش��تر دوست داشته اند .حاال باید
دید جناب خان هم با تعریف جدیدی برمی گردد یا همان حضور همیشگی
را تجربه خواهد کرد.
تغییر در فصلهای مختلف


خندوانه تا به حال در  ۶فصل از شبکه نسیم پخش شده است و در هر فصل از
تغییرات جدید با حضور مهمانها و بازیگرهای جدید و همچنین اضافه شدن
آیتمهایی برای تفاوت با سایر فصلها بهره برده است .از جمله این آیتم ها می

توان به بازی هایی که در هر فصل برای دورهم بودن مهمان ها طراحی شده
اشاره کرد ،ادابازی ،لباهنگ ،نی نی رو و  ...از جمله این مسابقه ها بودند.
برنامهای درباره خنده!


همان ابتدا در س��الهای اولیه پخش خندوان��ه ،واژه خندیدن اصل و هدف
کلی این برنامه معرفی شد تا جایی که در همه بخشهای خندوانه شاهدش
بودیم .از حضاری که در برنامه شرکت میکنند تا مجری و آیتمهای طنزی
که توسط بازیگران اجرا میشود همگی سعی در شاد کردن لحظههای پایانی
شب مخاطبان را دارند.
ویژگی های گزینه اجرای «خندوانه»


رامبد جوان پیش از این بیشتر به عنوان بازیگر و کارگردان شناخته شده بود.
حضور او در سریال «خانه سبز» در نقش فرید صباحی یکی از شاخصترین
بازیهایش به شمار میرود .همچنین جوان کارگردانی چند سریال تلویزیونی
را نیز بر عهده داش��ت ،گمگش��ته ،توطئه فامیلی ،نشانی و مسافران .خالف
برنامه هایی که با گذش��ت چند فصل ب��ه تغییر مجری فکر می کنند تنها
تصمیمی که درباره این برنامه گرفته نشده همین تغییر مجری است.
به گزارش فارس ،برنامه خندوانه از سال  93از شبکه نسیم بروی آنتن رفت
و تا سال  98نیز ادامه داشت .رامبد جوان ،علی احمدی ،محمد بحرانی ،امیر
سلطان احمدی ،مهدی برقعی ،حامد ذبیحی و  ...از دیگر عوامل این برنامه
تلویزیونیبودند.

بازگشت ستاره «بریکینگ بد»
با یک سریال تلویزیونی

برایان کرانس��تون بازیگر برنده شش جایزه
امی که بیشتر برای بازی در سریال محبوب
«بریکینگ بد» ش��ناخته میش��ود دوباره به
تلویزیون برخواهد گش��ت .به گزارش میزان
 ،برایان کرانس��تون بازیگر برنده شش جایزه
امی که بیشتر برای بازی در سریال محبوب
«بریکینگ بد» ش��ناخته میش��ود دوباره به
تلویزیون برخواهد گشت.این مینیسریال ۱۰
قسمتی توسط رابرت و میشل کینگ ساخته
شده و به زودی پخش خود را آغاز می کند،
به تازگی تیزر اول این اثر منتشر شده است.
در خالصه داستان سریال «افتخار شما» آمده
است :زندگی دسیاتو که قاضی محترمی است
بعد از دس��ت داشتن پسرش در یک تصادف
دگرگون میش��ود و درگیر ماجرایی از دروغ،
فریب کاری و تصمیمات غیرممکن میشود.
کرانستون قرار است نقش یک قاضی معتبر
را بازی کند که پس از گرفتار ش��دن پسرش
در یک تصادف رانندگ��ی درگیر ماجرایی از
دروغ ،حیل��ه و تصمیم��ات غیرممکن بعدی
میشود.س��ریال تلویزیونی «افتخار شما» از
 ۱۷آذر  ۹۹پخش خود را از شبکه «شوتایم»
آغ��از خواهد کرد.زندگی دس��یاتو که قاضی
محترمی اس��ت بعد از دست داشتن پسرش
در ی��ک تصادف دگرگون میش��ود و درگیر
ماجرای��ی از دروغ ،فریب کاری و تصمیمات
غیرممکن میش��ود .پیتر موفات نویسنده و
شورانر این مینیسریال است .ادوارد برگر سه
قسمت ابتدایی این مینیسریال ده قسمتی را
کارگردانی خواهد کرد.کرانستون تاکنون چهار
جایزه امی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد
س��ریالهای درام برای ب��ازی در مجموعه
برکینگ بد ،دو جایزه برای بهترین س��ریال
درام برای تهیهکنندگی سریال بریکینگ بد
و همچنین دو جایزه گلدن گلوب برای فصل
پنجم همین سریال برای بهترین بازیگر مرد
درام و بهترین سریال درام برنده شدهاست.
فیلمنامهنویسمطرحهالیووددرگذشت

«ویلیام بلین» فیلمنامه نویس مطرح سینمای
هالیوود س��اعاتی پیش و در سن  ۸۳سالگی
جش��م از جه��ان در بوربان��ک کالیفرنیا فرو
بست .آنلی جانسون دختر این فیلمنامه نویس
ب��ا تایید مرگ پ��درش از طبیعی بودن مرگ
وی به دلیل کهولت سن خبر داد .به گزارش
میزان  ،ویلیام بلی��ن فیلمنامه نویس مطرح
سینمای هالیوود ساعاتی پیش و در سن ۸۳
سالگی جش��م از جهان در بوربانک کالیفرنیا
فرو بس��ت .آنلی جانسون دختر این فیلمنامه
نویس با تایید م��رگ پدرش از طبیعی بودن
مرگ وی به دلیل کهولت سن خبر داد.ویلیام
بلین از سال  ۱۹۶۲با نگارش فیلمنامه سریال
«ای��ن مردان جهانی» وارد عرصه هنر ش��د،
وی همان سال چهار اثر سینمایی و تلویزیونی
دیگر هم نوشت و خیلی سریع در میان اهالی
هالیوود جا باز کرد.وی تا سال  ۲۰۰۴مشغول
ن��گارش فیلمنامه بود ،پروژههای برجس��ته
تلویزیون��ی «آهنگ برایان»« ،ریش��ه ها» و
«باران بنفش» از جمله آثار بلین محس��وب
میش��وند .وی تا پایان عم��ر هنری خود ۴۸
فیلمنامه س��ینمایی و تلویزیونی را از خود به
یادگار گذاشت.این فیلمنامه نویس مطرح سال
 ۱۹۷۱برای فیلم تلویزیونی «ترانه برایان» و
در  ۱۹۷۷برای سریال «ریشه ها» جایزه امی
را به دست آورده بود.
گیشههای کره جنوبی ناپایدار است

با وجود موفقیت نس��بی ی��ک فیلم کمدی،
وضع فروش در سینماهای کره جنوبی خنده
بر لبه��ا نمیآورد.به گزارش مهر به نقل از
ورایتی ،کمدی «کالس انگلیس��ی کمپانی
س��مجین» آنقدر خندهدار بود ک��ه بتواند در
اولین آخر هفته اکرانش در س��ینماهای کره
جنوبی  ۲.۱میلی��ون دالر فروش کند ،اما در
هر حال وضع گیش��ه در ک��ره همچنان در
پایینترین س��طح است«.سمجین» داستان
سه زن جوان را روایت میکند که میخواهند
وضع کارش��ان را بهتر کنند .این فیلم که از
چهارش��نبه راهی س��ینماهای کره شد در ۵
روز نخس��ت نمایش��ش  ۲.۷۲میلیون دالر
فروش ک��رد.در حالی که هفت��ه پیش فیلم
«صدای س��کوت» فیل��م اول باکس آفیس
کره بود ،این هفته با کاهشی  ۷۰درصدی به
جایگاه چهارم فروش س��قوط کرد و توانست
تنه��ا  ۴۳۸هزار دالر فروش را ثبت کند .این
فیلم در  ۱۱روزی که از نمایش��ش میگذرد
در مجموع  ۲.۷میلیون دالر فروش داش��ته
اس��ت« .گروگان» نیز با ف��روش  ۵۱۲هزار
دالری در جای��گاه دوم ف��روش نشس��ت تا
مجموع فروش��ش را پس از یک ماه نمایش
به  ۱۲میلیون دالر رسانده باشد.سینمای کره
از زمان بازگشتش پس از کرونا در حد فروش
 ۳-۴میلی��ون دالر در هفته گیر کرده که به
نظر میرسد نشان دهنده تزلزل مخاطبان در
بازگشت به س��ینماها و در عین حال نبودن
فیلمهای با جذابی��ت زیاد چه از محصوالت
داخلی و چه هالیوودی باشد.

