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کمدیهای کمنمک خانگی

فیلم روز

 2سریال «شبکه مخفی زنان» و «آفتاب پرست»
با استقبال مخاطبان مواجه نشدند

مصطفی قاسمیان

روایت«بیکران»ازسفرتاریخیماژالن
مینیسریال «بیکران» ( )Boundlessمحصول
 2022اسپانیا ،از سریالهای شاخص اروپا در این
سال است که توسط یک شبکه تلویزیونی دولتی
اسپانیاییباهمکاریپلتفرمآمازونپرایمتولیدشده
است .خالق این سریال «میگل منندز دو زوبیلیگا »
استوهمهقسمتهایآنتوسطسایمونوستفیلم
سازانگلیسیشاغلدرهالیوودکارگردانیشدهکه
پیش از این سابقه کارگردانی آثار اکشنی چون «الرا
کرافت :مهاجم مقبره»« ،هواپیمای محکومین»،
«مکانیک»و«بیمصرفها»2رابرعهدهداشتهاست.
اینمینیسریالکهماجراییواقعیراروایتمیکند،
دربارهسفرتاریخیفردیناندماژالندریانوردپرتغالی
درقرنشانزدهممیالدیبودکهفرضیهکرویبودن
زمین را به اثبات رساند .ماژالن در این سفر بسیار
طوالنیهمراهباملوانیبهنامخوانسباستینالکانو
که سکاندار کشتی او بود ،با  5کشتی از اسپانیا
حرکت کرد تا مسیری تازه و آسان برای تجارت ادویه
بیابدکهدرآنزمانرونقفراوانیداشت.

دو تن از ستارگان التین سینمای جهان ،نقشهای
اصلی مینیسریال «ب ـیکــران» را ایفا کردهاند.
رودریگو سانتورو هنرپیشه برزیلی که برای بازی در
آثاری چون «وستورلد»« ،کاراندیرو» و «چه» شناخته
میشود،درنقش«ماژالن»جلویدوربینرفتهوآلوارو
مورتههنرپیشهنقش«پروفسور»درمجموعه«سرقت
پول»،ایفاگرنقش«الکانو»دراینمینیسریالاست.
«بیکران» درامی ماجراجویانه است که بر اساس
قواعد ژانر ساخته شده و تالش شده تا برای مخاطب
جهانی جــذاب باشد ،از همین رو ریتم مناسبی
دارد و از کیفیت ساخت باالیی برخوردار است .این
سریالپرهزینهوباپروداکشنبزرگ،کشمکشهاو
درگیریهاینفسگیریدارد.مجموعه«بیکران»
همچنین از درام کمابیش مناسبی نیز بهره میبرد.
این مینیسریال که حدود دو ماه پیش در  6قسمت
 40دقیقهای منتشر شد ،نمره  6.6را از کاربران
آیامدیبـــی به دســت آورده اســت« .ب ـیکــران» را
میتوانیددرفیلیمو،نماواوسایتهایدانلودبیابید.

خبر

وزیر ارشاد :در بحث نمایش
خانگی تابع قانونیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دربــاره الیحه جامع
رسانهای و نظارت بر شبکه نمایش خانگی صحبت
کرد.به گزارش صبا ،محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر
فرهنگوارشاداسالمیدرحاشیهآیینبزرگداشت
روز خبرنگار در جمع خبرنگاران بیان کــرد« :ما
پاسخگویخبرنگارانهستیمودوستداریممسائل
مهمواصلیفرهنگوهنرکشورازجانبآنهامورد
توجه قرار بگیرد ».او درباره شبکه نمایش خانگی
گفت« :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان
صداوسیمانسبتبهنظارتبرشبکهنمایشخانگی
موضعیکسانیدارندوماتابعقانونهستیم».

الهام سعیدی  -به تازگی سه سریال کمدی
جدید نمایش خانگی «روزی روزگاری مریخ»
ساخته محسن چگینی و پیمان قاسمخانی،
«آفــتــاب پــرســت» کــاری از بــرزو نیکنژاد و
«شبکه مخفی زنــان» به کارگردانی افشین
هاشمیبافاصلهزمانیکوتاهی شروع شدند
و در حال انتشار هستند .سریال چگینی و
قاسمخانی به دلیل فضای متفاوت و ایده
تازهاش،اتفاقجدیدتریدرنمایشخانگیبه
حسابمیآید،امادومجموعهپرستاره«آفتاب
پرست» و «شبکه مخفی زنان» به اندازهای که
انتظار میرفت شروع قوی و چندان خوبی
نداشتهاند.

مائده کاشیان

با خروج ناگهانی سریال «آتش سرد» ساخته رضا
ابوفاضلی از کنداکتور شبکه دو در آستانه پخش،
دومجموعهجدیددیگرتلویزیونیعنی«بینشان»
ساختهراماقویدلو«رازناتمام»کاریازعلیامانی
به ترتیب از جمعه و شنبه روانه آنتن شبکه یک و
سه شدند .سریال «راز ناتمام» ابتدا از زمان حال و
پرداختن به ماجرای امنیتی قصه آغاز شد و برای
ارزیابی آن زود است ،اما قصه «بینشان» از همان
قسمت اول شروع شد و مخاطب در جریان فضای
کل قصه و شخصیتها قرار گرفت .در قسمت اول
ودومسریالجدیدراماقویدلچهگذشت؟
▪قصهکنجکاویبرانگیز

سریال «بینشان» درباره «شهاب ادهم» سردبیر
یک سایت خبری و خبرنگار پیش کسوت است
که دغدغه مبارزه با فساد اقتصادی را دارد ،به
مشکالت اقتصادی مردم میپردازد و شخصیت
درستکار و جسوری است .موازی با این موضوع،
ماجرای ازدواج دختر «شهاب» با جوانی به نام
«مسعود» که خانواده ثروتمندی دارد نیز روایت
و به چالشهای این ازدواج پرداخته میشود.
فعالیتهای «شهاب» بــرای افشای فسادهای
اقتصادی و از طرف دیگر نفوذ برادرزاده او به پشت
پرده زندگی سلبریتیها میتواند مخاطب عام
تلویزیون را با خود همراه کند .مضاف بر این که
پرداختن به فساد و رانت ،هرچند بدون ذکر نام و
نشانی،هموارهجذابیتخاصخودرابرایبیننده
دارد که در این مورد نیز به نظر میرسد برگ برنده
اصلیسریالتازهراماقویدل،همینموضوعاست.
▪لطمهشعارومستقیمگوییبهسریال

یکی از ایرادهای مهم سریال «بینشان» ،انتقال
حرف و پیامهای قصه با شعار و به صورت کامال رو
و مستقیم است .این شعارزدگی و مستقیمگویی
از نام خبرگزاری قصه یعنی «بیدارنیوز» گرفته
تا دیالوگها و اتفاقات در اجزای مختلف سریال
دیــده میشود .در یکی از سکانسهای قسمت
اول ،شخصیت «شهاب» ســراغ خــواهــرزادهاش
می رود که به دنبال اخبار زرد و افشاگری درباره
سلبریتیهاست .او «متین» را نصیحت میکند،
باید و نبایدهای پرداختن به این اخبار و راه و رسم
کار برای «مردم» را به او میآموزد .نصیحتها در
دیالوگهای«متین»همبهشیوهدیگریادامهپیدا

میکندواودرپاسخمیگوید،هدفشایناستکه
مردمازسلبریتیهابتنسازندوهویتواقعیآنها
رابشناسند!طبیعتامطرحکردناینموضوعاتبا
شعار و به صورت مستقیم ،جذابیت خاصی برای
مخاطبندارد.
▪تصویرپرهیجانازخبرنگاری

نقطه ضعف دیگر «بینشان» تصویر غیرطبیعی
از حرفه خبرنگاری اســت« .شهاب» به عنوان
یک فرد کارکشته و باسابقه ،بدون مستندات
و مــدارک کافی درب ــاره منشأ ثــروت اشخاص
صحبت و آنــان را بــه استفاده از رانــت متهم
میکند .استقبال کاراکتر «شهاب» از دردسر و
دادگاهی شدن ،کار کردن تا دیروقت در تحریریه
سایت به تنهایی نیز از مواردی است که کاراکتر
او را به شخصیتی اغــرا قشــده و غیرقابل باور
تبدیل کرده است .در عین حال افشاگریهای
«شهاب» علیه رانت ،واجد نوعی هیجان است
که جذابیتهایی برای تماشاگر دارد .شخصیتی
که البته برای مبارزه با فساد ،هزینه میدهد
و بــازداشــت میشود و میتواند به نوعی یک
قهرمان در امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
لقب گیرد .این شخصیت مسئولیت سردبیری
«بیدارنیوز» را برعهده دارد ،اما در دو قسمت
ابتدایی سریال دیدیم که بیشتر وظایف یک
خبرنگار را انجام میدهد .تصویری که از خانواده
«شهاب» نشان داده میشود نیز همراه با اغراق
و کلیشههاست .او در کنار همسر و دخترش
زندگی خوبی دارد و مخاطب شاهد خانوادهای
خوشبخت است که مدام با مهربانی و آرامش با
یکدیگر صحبت میکنند.
▪بازیمتوسطبازیگران

در چنین شرایطی و با وجود ایراداتی که درباره
شخصیتپردازی کاراکترها وجود دارد ،انتظار
نمیرود بازیگران سریال نیز عملکرد عجیب
و غریبی داشته باشند .به عنوان مثال ،طبیعتا
شعارزدگیشخصیت«شهاب»ورفتارهایغیرقابل
باوراینکاراکتر،رویبازیپرویزفالحیپوربیتاثیر
نخواهد بــود ،بنابراین نمیتوان کار این بازیگر
باسابقه در «بینشان» را جزو بازیهای خوب او به
حسابآورد.کاراکترمریمکاویانینیزدرنقشمادر
مهربان و آرام خانواده ،از تصویری که از نقشهای
او در ذهن مخاطب نقش بسته ،دور نیست .نیلوفر
پارسا و مجید واشقانی نیز نقش پیچیده و سختی
نداشتهاندبنابرایننمیتوانبازیبازیگرانسریال
راامتیازویژهایبرای«بینشان»دانست.

رادیو

فلسفه برای بچهها در رادیو
فصل دوم برنامه رادیــویــی «کــاغپــر» هــر هفته
جمعهها ساعت  16روی آنتن رادیو تهران میرود.
در این برنامه ،کودکان در کنار بــازی به واکــاوی
قصههایآشنابانگاهیپرسشگرانهمیپردازندتابه
دریافتهایینودستپیداکنند.بهگزارشجامجم،
لیداعرفانیان،سردبیروتهیهکننده«کالغپر»درباره
لزوم رفتن سراغ داستان فلسفه برای کودکان بیان
کرد« :امــروزه رسانهها بهعنوان یکی از ابزارهای
اصلی انتقال و گسترش ارزشهـــای فرهنگی،
اجتماعیدررفتارکودکانونوجوانان،نقشمهمی

دارنــد .آموزش فلسفه به کودکان تفکر انتقادی،
درستاندیشیدن،خردورزی،خردگرایی،روشمند
فکر کــردن ،اســتــدالل ،پرسشگری ،عقالنیت و
نقادی را یاد میدهد .تفکر انتقادی هم تالش برای
ایجاد ارزشیابیهای منطقی و قابل اطمینان است
تا ببینیم چه چیزی را میتوانیم منطقی باور کنیم و
چه چیزی را نمیتوانیم قبول کنیم .تفکر انتقادی
مهارتهای فرد را در تعبیر ،تفسیر ،تجزیه و تحلیل،
ارزیابی و شناسایی پدیدههای اجتماعی افزایش
میدهد».او در پاسخ به اینکه اصال فلسفه برای
کودکان چیست؟ گفت« :اینگونه طرح برنامه
رادیویی «کالغپر» برای یــادآوری اهمیت پرورش

تفکر از سنین کودکی با رویکرد تمرین روش تحلیل
و تفکر در رادیو تهران شکل گرفت .هدف اصلی
این طرح؛ ترویج آموزههای فلسفی و تمرین نگرش
فلسفی در کودکان و نوجوانان اســت ».طراحی
مراحلاجراییاینبرنامهرادیوییهمازموضوعاتی
بود که او دربــارهاش بیان کرد« :در این برنامه از
ادبیات داستانی مختص کودکان استفاده می شود
و داستان توسط آتی جانافشان و صداپیشگان
متبحر خوانده و تهیه میشود ».

▪شبکهمخفیزنان

افشین هاشمی بــه عــنــوان اولــیــن سریال
نمایش خانگی خــود« ،شبکه مخفی زنان»
را در ژانــر کمدی و تاریخی ساخته است.
داستان سریال در سال  1310میگذرد.
وزارتفرهنگتصمیممیگیردکانونبانوان
را زیــر نظر خــودش تشکیل دهــد تــا بــه این
واسطه فعالیتهای زنان را تحت سلطه خود
بگیرد و اجازه ندهد که آنان قدرت بگیرند.
«مــیــرزا محمود زنبورکچی» کــه مدیرکل
اداره ثبت احـــوال اس ــت ،مــامــور میشود
تا اعضای این تشکل را انتخاب کند .قصه
مجموعه «شبکه مخفی زنان» کاراکترهای
متعددی دارد و قسمت اول سریال بیشتر
به معرفی شخصیتهای اصلی گذشت.
«میرزا محمود زنبورکچی» با بازی سیامک
انصاری و«مدبرالملک»بابازیمهدیهاشمی
نقشهایاصلیسریالهستندوقسمتاول
بیشتر به کاراکتر آنها پرداخته شد .روایت
قصه از قسمت اول آغاز نشد و همین اتفاق
باعث شد «شبکه مخفی زنــان» در شــروع،
کشش زیادی برای تماشاگر نداشته باشد.
البته فضای تاریخی سریال هم باعث شد
ارتباط مخاطب با سریال سختتر شود .در
قسمتدومنیزقصهپیشرفتزیادینداشت.
«مدبرالملک» پیشنهاد نفوذ به تشکل زنان و
کنترلآنهارابا«زنبورکچی» مطرحکردواین
پیشنهاد با استقبال «میرزا محمود» مواجه
نشد .شاید در قسمتهای بعدی ،پس از
شکلگیریاینتشکلوتالشپنهانیمردان
بــرای مقابله با فعالیتهای زنــان،
قصه ،روند جذابتری
داشته باشد ،اما فعال
ایــن اتفاق نیفتاده و
نمایش جزئیات روابط
شـــخـــصـــیـــتهـــا
و تــــمــــرکــــز بــر
مــعــرفــی بیشتر
شــخــصــی ـتهــا
بــــاعــــث شـــده
مخاطب کمی
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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سردرگم شود و با جریان قصه همراه نشود.
هرچندکه«شبکهمخفیزنان»کمدیاست،
امادردوقسمتابتداییسریالموقعیتهای
خندهدار زیــادی شکل نگرفته و سریال در
معدودلحظاتی،لبخندیبرلبمخاطبآورده
است .تیتراژ خالقانه سریال و سبک جالب
روایتآنچهگذشت،اتفاقاتمتفاوت«شبکه
مخفی زنــان» هستند که توجه مخاطب را
جلبمیکنند.سیامکانصاریبازیچندان
ساختارشکنانهومتفاوتینسبتبهآنچهپیش
ازاینازاودیدهایمنداشته،امابازیقابلقبولی
دارد.مهدیهاشمی،شبنممقدمیوشقایق
دهقان هم متناسب با فضای سریال ،بازی
خوبیداشت هاند.
▪آفتابپرست

سریال «آفتاب پرست» از لحاظ ژانــر ،فضا،
قصه و نوع ساخت ،تفاوتهایی اساسی با
«شبکه مخفی زنان» دارد و نمیتوان آنها را
بایکدیگرمقایسهکرد،امادرمیانسریالهای
کمدی در حال انتشار« ،آفتاب پرست» هم
حرف زیادی برای گفتن ندارد .اولین سریال
برزو نیکنژاد در نمایش خانگی در قسمت
اول شروع بدی نداشت و نشانداد میتواند
مخاطب سادهپسند نمایش خانگی را که به
دنبال سرگرم شدن است ،به تماشای سریال
ترغیب کند ،امــا سریال بــرای روایــت قصه
خود دست به دامن ایدههای تکراری شده
است .شخصیت اصلی «آفتاب پرست» یعنی
«جمال پورشه» با بــازی پژمان جمشیدی
با شخص موجهی اشتباه گرفته میشود و
سریال به واسطه این اتفاق و تضادی که ایجاد
میشود ،تالش میکند مخاطب را بخنداند.
پس از آن ،ادامه ماجراها یعنی ورود «جمال»
به خانه یک مفسد اقتصادی با اتفاقاتی
همراه میشود که همه بر حسب تصادف
رخ میدهند .تا به حال بارها در آثار کمدی
شاهد ایــده قــرار گرفتن یک فرد ســاده در
موقعیت اشتباهی و متضاد با شخصیت
او بود هایم .اتفاقات تصادفی که «جمال»
را ناخواسته وارد ماجراهایی میکند هم
بسیار سطحی و ساده رخ میدهند و با منطق
کمدی تناسبی ندارند .در «آفتاب پرست»
شــاهــد چــنــد موقعیت
بامزه بودیم ،اما سریال
بیشتر بــه شوخیهای
دوپهلو متوسل میشود.
یهــــای
شــــوخــــ 
سطحیوگاهی
تـــکـــراری هم
باعث میشود
کیفیتکمدی
«آفتاب پرست»
نیز راضیکننده
نباشد.

چهره ها و خبر ها
محمد کاسبی بــه تــازگــی در
بیمارستان بستری شده است.
محمود کاسبی در گفت وگو
با میزان ،از وخامت حال برادر
خود خبر داد و اعالم کرد :این
بازیگر پیش کسوت ،شرایط پایداری ندارد و فعال
مرخص نخواهد شد.
حــســن فــتــحــی در مــراســم
سالگرد درگــذشــت زنــده یاد
علی سلیمانی حضور داشته
و بــا اشـــاره بــه هــمــکــاری بــا او
در «روشــنتــر از خــامــوشــی»،
از اخـــاق خــوش آن مــرحــوم و فعالیتهای
خیرخواهانهاش گفته و از او به عنوان یک رفیق
به تمام معنا یاد کرده است.
پگاه آهنگرانی از چهارشنبه با
فیلم «برای مرجان» اثر حمید
زرگرنژاد روی پــرده سینماها
حضور خواهد داشت .جمشید
هاشمپور ،برزو ارجمند ،فریبا
متخصص و مریم بوبانی دیگر بازیگران این فیلم
هستند.
لعیا زنگنه از امروز ساعت  19با
سریال خاطرهانگیز «در پناه تو»
ساخته زندهیاد حمید لبخنده
به آ یفیلم میآید .این سریال
اولین بار سال  75پخش شد و
به دلیل قصه تازه و عاشقانه جذابش با استقبال
مواجه شد.
حسام منظور با تکرار سریال
«نــجــا  »2ســاخــتــه خــیــرا...
تقیانیپور در تلویزیون دیده
مــــیشــــود .فــصــل دوم ایــن
مجموعه که به تازگی در نوروز
امسال روی آنتن شبکه سه سیما رفته بود،
هرشب ساعت  23:20از شبکه افــق پخش
میشود.
فرهاد قائمیان در جمع هیئت
انتخاب رویــداد «تصویر دهم»
حضور دارد .محمدرضا مصباح
تهیه کننده ،حمید بهرامیان
کـــارگـــردان و محمدحسین
پویانفر مداح نیز از اعضای این هیئت هستند.
هــدف روی ــداد «تصویر دهــم» ترویج سنتها و
آیینهای حسینی است.
ســاعــد هــدایــتــی در روزهـــای
گذشته به دلیل ابتال به بیماری
کووید 19-دربیمارستانبهسر
میبرده است .او در گفتوگو با
ایسنا دربــاره وضعیت جسمی
خود توضیح داده از بیمارستان مرخص و خطر
رفع شده است.

