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نکاتی جالب درباره ترکیب
بازیگران برنامه های مختلف
گروه سینما و تلویزیون -اگر به ترکیب مهمانان و شرکت
کنندگان مسابقات تلویزیونی و برنامه های مهمان محور
شبکه خانگی دقت کنید ،با نکاتی خواندنی و جالب توجه
رو به رو می شویم.
تعدادی بازیگر هستند که در بیشتر این برنامهها حضور دارند
از «جوکر» و «شــب هــای مافیا» گرفته تا «آشپزی با مامان» و
«دورهمی» .گویا تعدادی بازیگر هستند که به پای ثابت مسابقات
و برنامههای تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی تبدیل شده اند.
ترکیب شرکت کنندههای «جوکر» و «شبهای مافیا» تقریب ًا
ثابت است .اکثر شرکت کنندههای حاضر در شبهای مافیا در
جوکر هم حضور داشتند« .یوسف صیادی»« ،یوسف تیموری»،
«شهرام قائدی»« ،محمدرضا علیمردانی»« ،حامد آهنگی»«،رضا
شفیعی جم»« ،علی اوجی»« ،بیژن بنفشه خواه»« ،هومن حاجی
عبداللهی»« ،مهران رجبی»« ،عباس جمشیدیفر»« ،هومن برق
نورد» و «بهنام تشکر» در هر دو برنامه حاضر بودند.تعدادی از آن
ها هم مثل «بهنام تشكر»« ،هومن برق نورد»« ،حامد آهنگى» و
«بيژن بنفشه خواه» در دورهای که رئالیتی شوی «شام ایرانی» هم
تولید میشد در این برنامه هم شرکت داشتند.اکثر این بازیگرها
در برنامه ویژه «دورهمی» هم شرکت کردند و برخی از آن ها در

برخی مسابقات تلویزیونی از جمله «آشپزی با مامان» و «شوتبال»
همحاضرشدهاند.اینافراددرزمانپخشفصلجدید«خندوانه»
هم مهمان «رامبد جوان» در قسمتهای مختلف بودهاند .یکی
دیگر از برنامههایی که میزبان این بازیگرها بوده« ،شب آهنگی»
با اجرای «حامد آهنگی» است که تقریب ًا اکثر افراد نام برده در این
برنامه هم حاضر شده اند«.سیدجواد هاشمی» در بین بازیگرهای
مرد رکوددار حضور در این قبیل برنامهها هست .او به جز برنامه
«جوکر» در همه برنامهها و مسابقات تلویزیونی حاضر بود.
«هاشمی» در تعطیالت نوروز  1401مهمان برنامه «خندوانه»
بود ،همراه با مادرش در مسابقه «آشپزی با مامان» شرکت کرد و در
مسابقه «شوتبال» هم همراه با پسرش یکی از شرکت کنندههای
این مسابقه بود .او در دورهای که برنامه «شام ايرانى» هم تولید
میشد یکی از شرکت کنندههای این مسابقه بود و در برنامه «شب
آهنگی» هم حضور پیدا کرد.نفر بعدى ركورددار حضور ،حامد
آهنگى است .او مجرى برنامه شب آهنگی است و در جوكر ،شب
هاى مافيا ،خندوانه ،دورهمى و شام ايرانى حضور داشت.عالوه
بر بازیگران مرد ،تعدادی بازیگر خانم هم پای ثابت این برنامهها
هستند و از جمله آن ها می توان به «کمند امیرسلیمانی»« ،فاطمه
گودرزی» و «شهره سلطانی» اشاره کرد.

بهترین انیمیشن های جهان

داستان اسباببازی
درخطر میبیند ،سعی میکند مشکالتی را بــرای بــاز بـهوجــود آورد.
در یکی از روزه ــا ،طی اتفاقی ،وودی و بــاز ســراز خانه پسر همسایه
درمیآورند؛ او پسربچهای است که به خرابکردن اسباببازیهایش
عادت دارد.
وودی و باز باید به سرعت از این مخمصه فرار کنند و خودشان را
به اتاق اندی برسانند چرا که خانواده اندی به زودی اسبابکشی
میکنند.
داستان اسباببازیها از دیدگاه انجمن فیلم آمریکا یکی از 10
انیمیشن برتر جهان است.
پیشنهاد می شود که تماشای این انیمیشن را از قسمت اول
شــروع کنید تا با اسباببازیها آشنا شوید ،سپس سراغ
قسمتهای بعدی آن بروید.

یکی دیگر از بهترين انيميشن هاى جهان ،مجموعه «داستان اسباب
بازی» است .این مجموعه نخستین بار در سال  1995تولید شد و تاکنون
 4قسمت از آن منتشر شــده اســت .به معنای واقعی میتوان داستان
اسباببازی را سرگرم کننده و جذاب دانست.
داستان انیمیشن در مورد کودکی به نام «اندی» است که عالقه خاصی به
اسباببازیهای خود دارد.
دانستن این موضوع که اسباببازیها زنده میشوند ،کمی سخت است.
«وودی» هم از محبوبترین و قدیمیترین اسباببازیهای اندی محسوب
میشود .وودی رئیس سایر اسباببازیهای اتاق است.
در روز تولد اندی ،یک اسباببازی دیگر به او کادو داده میشود .این
اسباببازی جدید یک فضانورد به نام «باز الیتیر» است.
ورود باز برای وودی چندان خوشایند نیست و وودی که جایگاه خودرا

خاطره بازی

بچه هاى كوه تاراك
در اين شماره از صفحه سینما و تلویزیون ،سراغ كارتون «بچه هاى
كوه تاراك» رفتيم .اين كارتون یکی دیگر از کارتونهای نوستالژیک
کودکان دهه  60است که با استقبال گسترده مخاطبان ایرانی مواجه
شد .این کارتون ،زندگی دو خرس کوچولو به نام «جکی» و «جیل» را به
تصویر میکشد که با ماجراهای جالبی رو به رو می شوند.
این کارتون که در  ۲۶قسمت توسط کارخانه انیمیشن سازی ژاپنیها
طراحی و تولید شد.
سه شخصیت اصلی آن را «جکی»« ،جیل» و «آلیس کوچولو» تشکیل
میدادند که در دهکده کوهستانی سر سبز و زیبایی که یادآور زندگی
هایدی در سوییس بود ،اتفاق میافتد.
استاد «ناصر نظامی» ،صداپیشه این اثر ،راوی داستان بود که تا حدی،
خاطره راوی زیبای کارتون «آنشرلی» را در اذهان کارتون دوستان،
زنــده م ـیکــرد .کــارخــانــه انیمیشن ســازی نیپون ،ایــن بــار ،زندگی
سرخپوستها و خرسها را در کنار هم قرار داد تا جریان زیبایی از یک
کارتون آموزنده و جذاب و جالب را به تصور بکشد.
این کارتون در سال  1977میالدی تولید شد و شرکت رسانه ای
آساهی ژاپن ،کار انتشار این اثر را بر عهده داشت.
داستان این مجموعه درمورد زندگی دو بچه خرس به نامهای جکی و
جیل است که پس از این که مادرشان توسط شکارچیان کشته میشود
نزد پسربچه سرخپوستی به نام «رن» بزرگ میشوند.
یک روز «رن» با توله خرس قهوهای رنگ کوچکی که به تازگی پا به
دنیا گذاشته است آشنا میشود و نام او را «جکی» میگذارد .خیلی زود
رن متوجه میشود که جکی یک خواهر هم دارد ،بنابراین نام او را نیز
«جیل» میگذارد.
دو خرس کوچک ،متعلق به «پینتو» ،خرس خاکستری کوههای «تاهو»
واقــع در شرق کالیفرنیا بودند؛ اما یک روز خود را تنها و سرگردان
یافتند ،درحالی که هیچ اثری از مادرشان دیده نمیشد.
تا این که رن که در آن حوالی زندگی میکرد آن دو را پیدا و از آنها
مراقبت میکند .جکی و جیل کمکم یاد میگیرند که چطور با زبان
سرخپوستان با آدمها ارتباط برقرار کنند.

کارگردانی اثر را «یوشیو کــورودا» بر عهده داشت که «میچیو ساتو»
و «یوکیو تاکایاما» ،او را در طراحی سناریوی اثــر ،همراهی کردند.
موسیقی جالب این کارتون نوستالژیک ،توسط «کومیکو اوهسوگی»
ساخته شد.
کارتون بچههای کوه تاراک ،حاوی نکات اخالقی و آموزنده ای است
که در تقابل خرسها با دنیای انسانها ،به کودکان منتقل میشود.
در  26قسمت این مجموعه ،همواره شاهد موضوعات جالب و آموزنده
ای برای قشر کودک و نوجوان هستیم.
یکی از دالیل جذابیت این مجموعه ،روایت پر ماجرای و جذابی است
که مخاطب را در هر بخش با خود تا پایان داستان همراهی میکند.
مانند خیلی از کارتونهایی که در دهه شصت دیدیم ،این کارتون نیز
در بخش پایانی ،بازگشت به مبدأ را نشان میدهد .گویا همه درکارتون
ها هم ،دنبال یه گمشده میگردند.
از نل و پرین گرفته تا چوبین و آی کیو سان و هاکلبری فین و الیور
تویست!

اذان ظهر  12 :38غروب آفتاب  19:53اذان مغرب  20:14اذان صبح فردا  3:35طلوع آفتاب فردا 5:23

سینما و تلویزیون
نمای نزدیک

«مستوران» از  ۱۶خرداد
روی آنتن میرود
با پایان مراحل فنی فصل نخست سریال «مستوران» به کارگردانی
«سیدجمال سیدحاتمی» و «مسعود آبپــرور» و به تهیهکنندگی
«عطا پناهی» ،پخش این سریال از دوشنبه  ۱۶خرداد از شبکه
یک سیما آغاز خواهد شد .تصوبربرداری «مستوران» در بیش از
 ۱۳لوکیشن مختلف انجام شد و فصل نخست این سریال در ۲۶
قسمت و با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی ساخته شده است.
«حمیدرضا آذرنگ»« ،نازنین فراهانی»« ،رویا میرعلمی»« ،بیژن
بنفشه خــواه»« ،الهام جعفرنژاد»« ،عیسی یوسفیپور»« ،رابعه
اسکویی»« ،صفا آقاجانی»« ،مــزدک رستمی»« ،رســول نقوی»،
«حامد محمودی»« ،یــدا ...شادمانی»« ،جواد انصافی»« ،قربان
نجفی»« ،محمد اشکانفر»« ،حمیدرضا معدنکن»« ،الهه خادمی»،
«عبدالرضا نصاری» و «علی دهکردی» از جمله بازیگرانی هستند
که در فصل نخست «مستوران» مقابل دوربین قرار گرفتهاند.
تازه ترین محصول سازمان هنری رسانهای اوج ،برگرفته از قصه
های کهن ایرانی است.

آخرین وضعیت سالمتی «جمال
اجاللی» بازیگر پیش کسوت
«سعیده خلیلی» همسر «جمال اجاللی» بازیگر پیش کسوت سینما
و تلویزیون که چندی پیش به دلیل مشکالت گوارشی در بیمارستان
بستری شده بود ،درباره وضعیت این هنرمند به مهر گفت :از بخش
مراقبتهای ویژه با من تماس گرفتند و پزشکان به من گفتند حال او
بهتر است و فع ً
ال جراحیاش کنسل شده است .به ما گفتند همسرم
باید به مصرف داروها ادامه دهد.وی با بیان این که «جمال اجاللی»
دچار بیماری انسداد روده شده است ،مطرح کرد :با توجه به این
که این بیماری روی حافظه همسرم تاثیر گذاشته است کمی در به
یادآوری افراد مشکل دارد اما به نظرم رفته رفته بهتر میشود .با
این حال هنوز مشخص نیست چه زمانی مرخص میشود« .خلیلی»
توضیح داد :جمال اجاللی حــدود  ۱۰روز بود که دچــار مشکل
گوارشی بود اما در نهایت اول خرداد به اورژانس زنگ زدم و بعد از
کمکهای اولیه به ما گفتند باید او را به بیمارستان منتقل کنیم؛
در نهایت بعد از یک روز به سختی بیمارستان پیدا کردیم و جمال
اجاللی را به بیمارستان گاندی منتقل کردیم.

