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یادداشت

چهره ها و خبر ها

مائده کاشیان

شــهــاب حسینی در دومــیــن
همکاری خود با میترا تبریزیان
کارگردان ایرانی مقیم لندن،
در فــیــلــم «کــوهــســتــا نهــای
دوردست» بازی خواهد کرد .او
پیش از این در سال  ،95در فیلم «غالم» ساخته
تبریزیان ایفای نقش کرده بود.

تالش نیکی کریمی برای
غافلگیری مخاطب «یاغی»
یکیازمهمترینشخصیتهایسریال«یاغی»،نقش
«شیما»بابازینیکیکریمیاست.اینشخصیتدر
قسمت هشتم ،ورود پرماجرایی به سریال داشت و
مسیر قصه را به سمت و سوی دیگری برد .عالوه بر
اهمیتوتاثیرنقشدرقصهوسرنوشتشخصیتها،
حضورنیکیکریمیبهعنوانبازیگرایننقشباعث
شداووشخصیت«شیما»درمرکزتوجهقراربگیرند.
کریمیباظاهرکامالمتفاوتیدر«یاغی»ظاهرشدو
باوجودکوتاهینقشخود،تجربهچالشبرانگیزیرا
دراینسریالازسرگذراند.
▪گریموچهرهایمتفاوت

نیکی کریمی در طــول سه دهــه فعالیت خــود در
سینما ،نقشهای متنوعی را بازی کرده است ،اما
حسابشخصیت«شیما»چهازنظرظاهروچهازنظر
ویژگیهایشخصیتی،ازدیگرنقشهایاینبازیگر
جداست«.شیما»زنیخالفکارورنجدیدهبودکهپس
از سالها اسارت در زندان ،به ایران بازگشته بود تا
انتقامش را از همسر سابق خود بگیرد .برای نزدیک
شدننیکیکریمیبهاینشخصیت،صورتاوطوری
گریم شده بود که چهره این بازیگر تکیده ،شکسته و
تیرهبهنظربرسد.لنزمشکیچشماناوهمبهسادگی
چهره «شیما» و دور شدن این شخصیت از چهره
نیکیکریمی،کمکخوبیکردهبود،بنابراینپیش
از هر چیز ظاهر جدید کریمی در «یاغی» مخاطبان
راغافلگیرکرد.
▪بازیدرنقشیسختوپرچالش

خیلیزودمشخصشداینشخصیتازلحاظروانی،
مشکالتیداردوسختیهاوعقدههایدرونیاشاو
رابهفردیبیرحموافسردهتبدیلکردهاست،امادر
قسمت 12سریالشاهدلحظاتاوجاینشخصیت
بودیم.پسازمواجهشدن«شیما»با«بهمن»و«طال»،
نیکیکریمیهمراهباقصهازپوستهشخصیتمرموز
وخونسردنقشخارجشدووجهشیداییودیوانگی
اینشخصیتراروکرد.هرچندکهنمیتوانبازیاو
درایننقشسخترابینقصدانستوشایدحتیدر
بعضیلحظاتاغراقشدهبهنظرمیرسید،امانتیجه
نهایینشانمیدادکریمیبرایایفاینقشمتفاوت
خود تالش زیادی داشته است .این بازیگر توانست
با خندههای عصبیاش ،تغییر احساسات و لحن
صحبتکردنخود،مدامبینشخصیتیزخمخورده
ومظلومبازنیدیوانهومنفوردرگردشباشد.تالش
نیکی کریمی نتیجه داده است و او در نهایت موفق
شد از تصویری که با نقشهای کمتر چالشی،
شخصیتهای معمولی و
شیک،درذهنمخاطبان
بــه جــا گــذاشــتــه فاصله
بگیرد و از فرصتی که
«یاغی» در اختیارش
گــذاشــتــه طــوری
اســتــفــاده کند
کــــه مــخــاطــب
غافلگیرشود.

سینمای جهان

«ماوریک»درتعقیب«انتقامجویان»
«تاپ گان :ماوریک» با فروش  ۶۶۲میلیون دالری
مدتی است از فروش «تایتانیک» در آمریکا هم جلو
زده و به عنوان بزرگترین فیلم پارامونت در تاریخ
 ۱۱۰ساله ،امیدوار است تا از «انتقامجویان» هم
بگذرد.به گــزارش مهر« ،تاپ گان :ماوریک» با
ادامه فروش در آمریکا در حال جلو زدن از «انتقام
جویان :جنگ ابدیت» است که با فــروش ۶۷۸
میلیون دالر ششمین فیلم پرفروش در داخل
آمریکاست«.تاپ گــان :ماوریک» که از ماه می
اکرانش را شروع کرده و با فروش  160/5میلیون
دالر در اولین آخر هفته اکرانش رکورد جدید ثبت
کرده ،هنوز در گیشه باقی مانده است.

مصطفی قاسمیان

به تازگی نموداری از منابع کسب خبر مردم در
شبکههای اجتماعی منتشر و بسیار پربازدید
شده است که در آن ،با تجمیع  9نظرسنجی از
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایــران (ایسپا)
رونــد تحوالت منابع کسب خبر ایرانیان مرور
شده است .در این نمودار که توسط وب سایت
«کیو آنالتیکز» منتشر شــده ،سه منبع عمده
صداوسیما ،شبکههای ماهوارهای و سایتها و
شبکههای اجتماعی دیده میشوند و تحوالت
میزان مراجعه به آ نها از سال  1383تا سال
 1400بررسی شده است .درگزارش کیو از نظر
سنجی های ایسپا به این سه منبع پرداخته شده
و مطبوعات به عنوان یکی دیگر از منابع خبری
مردم مورد بررسی نبوده است .
▪صداوسیما افت کرد

آن چه در این نمودار بیش از هرچیز مورد توجه
قرار گرفت ،نزول مرجعیت خبری صداوسیما نزد
مردم بود .در حالی که در سال  ،1383سازمان
صداوسیما با بیش از  70درصد ،انتخاب نخست
مردم برای کسب اخبار بود ،اما این اعتماد در
یک بازه زمانی  17ساله و طی یک روند نزولی،
به کمتر از  45درصد رسیده است .اتفاقی که
البته با نگاهی به وقایع پیرامونی هم میتوان
آن را متوجه شد .شاید به همین دلیل است که
در ما ههای اخیر تحرکاتی برای تغییر وضعیت
«خبر» در رسانه ملی به چشم میخورد.
تحلیل جزئیات منحنی صداوسیما در این
نــمــودار ،اطــاعــات نگران کننده ای را نشان
میدهد .بیشترین شیب افت مرجعیت خبری
صداوسیما ،متعلق بــه بــازه زمــانــی یــک ساله
 1388تا  1389است .جالب آن که این افت
شدید ،حتی از ســال  94به ایــن سو نیز دیده
نمیشود؛ زمانی که اینترنت پرسرعت تلفن
همراه و به تبع آن شبکههای اجتماعی محبوب
مثل تلگرام در ایــران گسترش فراوانی یافت و
مرجعیت خبری صداوسیما به نحوی سینوسی
باال و پایین رفت.
▪ماهواره مثل صداوسیما

اگــرچــه در روزهـــای اخــیــر متأثر از پربازدید

شدن این نمودار ،تیتر «نزول مرجعیت خبری
صداوسیما» در شبکههای اجتماعی بسیار دیده
میشود ،امــا واقعیت ایــن جاست که وضعیت
پیشآمده بــرای صداوسیما ،منحصر به این
رسانه نیست .نمودار متعلق به مرجعیت خبری
شبکههای ماهوارهای نیز که در سال  1388اوج
خود را با نزدیک به  25درصد تجربه کرده است،
در سا لهای اخیر دســت کمی از صداوسیما
نداشته و اغلب در حال کاهش بوده است .به نظر
میرسد بخشی از نزول مرجعیت خبری تلویزیون
 ،مربوط به مدیوم تلویزیون است و تفاوتی میان
داخل و خارج ایران در آن نیست یعنی اساسا با
ظهور و پرمخاطب شدن شبکههای اجتماعی
میان مخاطب ایــرانــی ،شبکههای تلویزیونی
اعم از داخلی و خارجی -در بحث مرجعیتخبری ضعف پیدا کرده است و به تدریج قافیه
را به سایتها و شبکههای اجتماعی میبازند.
نکته قابل توجه درباره شبکههای ماهوارهای،
آن است که روند کم وبیش سینوسی و نزولی افت
مرجعیت خبری این شبکهها ،در هیچ نقطهای
(مثل پس از  88صداوسیما) صعود یا سقوط
چشمگیری را تجربه نکرده است.
▪فیلترینگ اثربخش است؟

در مقابل آن چه که درباره شبکههای تلویزیونی
داخلی و خارجی گفته شد ،سایتها و شبکههای
اجتماعی قرار دارند که یکسره در حال پیشرفت
بودهاند .حتی از سال  97به این سو که تلگرام
به عنوان مهم ترین پیامرسان مــورد استفاده
ایرانیان دچار فیلترینگ شد ،نمودار متعلق به

سایتهای و شبکههای اجتماعی صعود قابل
توجهی را نشان میدهد که به نظر میرسد ناشی
از کماثر بودن فیلترینگ است .جالب آن که در
فاصله سالهای  1388تا  1389نیز که بعضی
شبکههایاجتماعیمثلتوئیتروفیسبوکفیلتر
شد ،باز هم نمودار افزایش اقبال به کسب خبر از
طریقسایتهاوشبکههایاجتماعی،شیبقابل
توجهی دارد که نکتهای قابل تأمل است.
▪باخت رسانه ملی به شبکههای اجتماعی

نگاهی به تغییرات مرجعیت خبری این سه منبع
عمده خبری در سا لهای  1397تا 1400
که دو نقطه آخر نمودار (دو نظرسنجی اخیر
ایسپا) بــه آن اختصاص دارد ،نشان دهنده
ثابت ماندن شبکههای ماهوارهای در مرجعیت
خبری حدود  5درصد است ،در حالی که رسانه
ملی و در مقابل سایتها و شبکههای اجتماعی،
سقوط و صعودی متقابل و قابل توجه را تجربه
کرد هاند .این همان سه سالی است که پیشتر
نیز گفته شد پیامرسان تلگرام در آن فیلتر شد و
شماری از رسانههای رسمی از جمله سازمان
صداوسیما ،مدتی در آن غایب بودند و به تدریج
به آن بازگشتند.
▪چه باید کرد؟

بهنظرمیرسدرسانهملیبرایبازگشتبهدوران
مرجعیت خبری ،نیازمند تحوالتی در عرصه خبر
است؛ تحوالتی که با شروع دوره جدید مدیریت
در سازمان صداوسیما آغاز شد و در بزنگاههایی
چون هک بنزینی ،اعتراضات اصفهان و حتی

خردهاتفاقاتیمثلبعضیانتصابهایفامیلیدر
برخی نهادها و سازمان ها و ...خود را نشان داد،
اماازگوشهوکنارخبرمیرسدنهتنهاروندتحوالت
کند و به بعضی تحوالت فرمی-شکلی منحصر
شــده ،بلکه برخی از تغییرات اولیه نیز در حال
خنثی شدن و بازگشت به دوران پیش از تحول در
رسانه ملی است .در ماههای اخیر ،گزارشهایی
در بخشهای خبری تلویزیون روی آنتن رفته که
گاه جز عصبانی کردن مخاطب ،آورده دیگری
نداشته اســت .این در حالی است که این قبیل
گزارشها ،در ظاهر ممکن است توقع نهادهای
خارج از صداوسیما را از رسانه ملی برآوردهکند
 ،اما سوگیریهای غلیظ درمحتوا ،بدون رعایت
اصول خبری ،مخاطب را که دسترسی فراوانی به
انواعواقسامرسانههایمجازیدارد،پسمیزند.
بهطورمشخصاگرصداوسیمابهدنبالبازگشت
به مرجعیت خبری خود است باید دو نکته مهم را
مدنظر قرار دهد .بدیهی است مهم ترین نکته در
بازگشت مرجعیت خبری صدا و سیما منوط به
بازگشت اعتماد مردم به این رسانه است .برای
دستیابی به این هدف رسانه ملی بایددر بخش
خبر روی ارائــه روایــت اول از مسائل و تحوالت
حساس باشد واین مسئله را به عنوان اولویت خود
قراردهد.وقتیاتفاقمهمیمانندتروریاانفجاردر
بخشیازکشورمیافتدمخاطببایداولینخبررا
ازرسانهملیدریافتکندنهازرسانههایخارجی
مثل بی بی سی و...شاهد پخش و گاه تحلیل این
خبرها باشد ،چون درایــن صــورت شکل دادن
بعدی به افکار عمومی بسیار سخت ترخواهد شد
 .بنابراین چابکی در ارائه روایت اول یک ضرورت
استکهالبته الزاماتیمانند کاستنازحساسیت
ها و مالحظات بی مورد و اولویت دادن بی جا
به خوشامد یا تایید یک وزارتخانه و مسئول باید
درنظر گرفته شود تا این چابکی حاصل شود .
در گام بعدی نیز مسلم است هر چقدر مخاطب
تلویزیون به واسطه   تولیدات فاخر دیگران مانند
سریالهاوبرنامههایجذاببیشترباشد ،دریافت
خبر از رسانه ملی به همین واسطه افزایش پیدا
خواهد کرد  .بنابراین رسانه ملی اگر چه بخشی
از جایگاه خود را به واسطه شرایط اجتناب ناپذیر
رقابت با شبکه های اجتماعی که امکاناتی مانند
سرعت و مالحظات کمتر را دارند از دست داده
استاما بخشمهمتراینعرصهدراختیارمدیران
این سازمان است تا هر چه زودتر جلوی این روند
نزولیرابگیرند.

تکرار«مختارنامه» ،همپای سریالهای جدید
تعدادمخاطبان بازپخشسریالداوودمیرباقریبامیزانبینندگان«مستوران»و«وضعیتزرد» کمتراز  5درصداختالفدارد
مرکزتحقیقاتصداوسیما،نظرسنجیجدیدیرا
درباره آمار پربینندهترین سریالهای تلویزیون در
بازهزمانینیمهدومتیرماهمنتشرکردهاست.طبق
ایننظرسنجی،سریال«برفبیصدامیبارد»در
بخشدومبیشترموردتوجهمخاطبانقرارگرفته
است.بازپخش«مختارنامه»نیزبیشترینتماشاگر
را داشته و این سریال همچنان دیده میشود.
درصــد مخاطبان دیگر مجموعههای جدید در
شبکه یک ،دو و پنج تعریفی نــدارد و سریالها
همچنانباکمبودمخاطبمواجههستند.
▪سیرصعودیمخاطبان«برفبیصدامیبارد»

سریال«برفبیصدامیبارد»کهفرداشببهپایان
میرسد ،با حدود 36درصد مخاطب در رتبه اول
پربینندهترینها قرار گرفته است .این مجموعه
دیماه سال گذشته پخش خود را آغاز کرد و 68
قسمت از آن روی آنتن رفت .همزمان با نوروز،
پخشاینسریالمتوقفوادامهآناز 14تیرماهدر
قالب «بخش دوم» روانه آنتن شد .بررسی میزان
بینندگان«برف»...ازدیماهتانیمهدومتیرنشان

میدهد هرچه بیشتر از پخش آن گذشته ،توجه
مخاطبانبیشتریبهاینسریالجلبشدهاست.
سریال پوریا آذربایجانی نیمه دوم دی 21/5
درصد و نیمه اول بهمن  26/5درصد مخاطب
جذب کرد .پس از این بازه ،در نیمه دوم بهمن و
اسفندسریالبا ُافتدرصدکمیازمخاطبمواجه
شدوحدود 24درصدبینندهداشت.احتماالریتم
خستهکننده سریال و پیش نرفتن قصه یکی از
دالیلافتمخاطبانآندراواخرسال 1400بوده
است.میزانبینندگانادامه«برف»...درنیمهدوم
تیربیشترشدهوتقریبابه 36درصدرسیدهاست.
▪افزایشکممخاطبان«مستوران»

مقایسه آمــار دیگر سریالهای تلویزیون یعنی
«مستوران»« ،وضعیت زرد» و «داستان یک شهر
»3نیزنشاندهندهافزایشمخاطبانآنهادرنیمه
دوم تیرماه است ،اما «بــرف »...افزایش مخاطب
باالتری داشته است« .مستوران» با وجود کیفیت
و قصه خوبی که داشت ،در این بازه 18/5درصد
بیننده جذب کرده و تعداد مخاطبان آن نسبت به

نیمهاولتیرماهتنها 3درصدبیشترشدهاست،اما
«وضعیت زرد» که نیمه اول تیر حدود  10درصد
مخاطب داشت ،پس از افزایش  8درصــدی ،در
نیمه دوم تیر با  18درصد مخاطب در رتبه سوم
پربینندهترینها قرار گرفت« .داستان یک شهر»
نیزوضعیتمشابهیدارد.اینمجموعهدرابتدای
پخش با تنها  3/5درصــد بیننده شــروع خوبی
نداشتونیمهدومتیر 10درصدمخاطبداشت.
هرچندکهمیزانمخاطباناینمجموعهبسیارکم
بودهورقمقابلقبولینیست،اماتعدادبینندگان
آندراینبازهزمانی6/5درصدباالتررفتهاست.
▪بیشترینرضایتازبازپخش«مختارنامه»

سریال«مختارنامه»معموالهرسالهمزمانبافرا
رسیدن ایام عزاداری محرم در کنداکتور آیفیلم
قــرار میگیرد .تا به حال نسخه سینمایی این
مجموعهنیزازتلویزیونپخششدهاست.هرچند
که پخش چندین باره این مجموعه در شبکههای
گوناگون ،اعتراض عدهای از مخاطبان و بعضی
عوامل سریال را برانگیخته ،امــا آمــار 14/5

درص ــدی مخاطبان نشان میدهد بازپخش
«مختارنامه» بیشتر از سریال جدید «داستان
یک شهر» مخاطب داشته اســت .عدد 14/5
درصد رقم باالیی نیست ،اما این میزان مخاطب
بــرای سریالی که تکرارهای متعددش سوژه
مخاطبان شده ،در شرایطی که تولیدات جدید
تلویزیون در شبکههای سراسری بیننده چندان
بیشتری ندارند ،عدد قابل توجهی است .این
سریال در مقایسه با دو مجموعه جدید دیگر یعنی
«مستوران» و «وضعیت زرد» تنها حدود  5درصد
بیننده کمتری داشته است .تکرار «مختارنامه»
رضایت تقریبا  91درصد از مخاطبان را جلب
کرده و بیشترین میزان رضایت هم متعلق به این
سریال است.

جــواد عزتی از روز پنج شنبه
هفته جاری با فیلم «دوزیست»
ساخته برزو نیکنژاد به سینما
میآید .او آخرین بار با فیلم «مرد
بــازنــده» و «مغز استخوان» در
سینما دیــده شــده بــود و اکنون «آتــابــای» را در
سینمای آنالین دارد.
محسن کیایی در سریال نمایش
خانگی « َازازی ــل» به کارگردانی
حمیدرضا قربانی ایفای نقش
خواهدکرد.اینخبرراهفتصبح
منتشرکردهاست.پیشازاینخبر
حضورالنازشاکردوستدر« َازازیل»منتشرشدهبود.
عــبــدالــرضــا اکــبــری از شنبه
هفته آینده سریال «آتش سرد»
ساخته رضــا ابوفاضلی را از
شبکه ســه روی آنتن خواهد
داشــت .قصه ایــن مجموعه با
بازی پرویز فالحیپور ،فریبا متخصص و جعفر
دهقان ،درباره یتیمنوازی و اهمیت آن است.
لیندا کیانی از  28مردادماه
بــا ســریــال «خـــونســـرد» اثــر
امیرحسین ترابی به نمایش
خانگی م ـیآیــد .امیر آقایی،
شهرام حقیقتدوست ،سارا
بهرامی ،ســارا رســـولزاده ،نیما شعباننژاد و
امیررضا دالوری دیگر بازیگران سریال هستند.
شبنم فرشادجو در واکــنــش به
شکایت دو بازیگر از او به اتهام
«اف ــت ــرا» و «نــشــر اک ــاذی ــب» ،در
اینستاگرامش نوشته اســت که
اکنون خــارج از ایــران اســت و به
همیندلیل،دووکیلپروندهراپیگیریخواهندکرد.
تـــورج نــصــر صــداپــیــشــه پیش
کسوت بــرای بــازی در سریال
«سلمان فارسی» به کارگردانی
داوود میرباقری جلوی دوربین
رفته است .به گزارش تسنیم،
او با سه نقش و گریمهای متفاوت در این سریال
حضور پیدا کرده است.

