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تلویزیون

مراقبمزیتهاینسبیسیما باشید

وداع باشکوه با مرحوم اسدزاده

پخش مینیسریال «وقت صبح»
در دهه اول محرم
مینیسریال «وقــت صبح» به کارگردانی جواد
میرزاآقازاده در دهه اول محرم از شبکه اول سیما
پخشخواهدشد.
بهگزارشایسنا،اینمینیسریالبافضاییمعنوی
و نگاه به مسائل اجتماعی در محلههای قدیمی
شهر تاریخی سمنان تصویربرداری شده است.
«وقت صبح» که در مرکز صداوسیمای سمنان و به
سفارش مرکز سیمای استانها تولید شده است،
قصهروحانیجوانیراروایتمیکندکهدرموقعیت
انتخاب قــرار میگیرد .قــرار است سریال شش
قسمتی«وقتصبح»پسازپایان«بویباران»روی
آنتنبرود.کاوهخداشناس،نسریننصرتیوکاظم
هژیرآزادازبازیگرانسریال«وقتصبح»هستند.

عکس :نسیم افشاری

مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریــوش اسدزاده
بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون برگزار شد.
بــه گــــزارش مــهــر ،صــبــح روز سهشنبه پنجم
شهریورماه ،مراسم تشییع پیکر زندهیاد داریوش
اسدزاده با حضور اهالی هنر در خانه هنرمندان
برگزار شد .در ابتدای این مراسم اصغر همت روی
صحنه آمد و گفت« :امروز این جا جمع شدهایم
تا یکی دیگر از سرسلسلههای تئاتر و سینمای
ایــران را بدرقه کنیم .مردی که تا چندی پیش
سالم و سالمت زندگی میکرد ،در این سالها
همیشه در همه مجالس حضور داشت و دعوتها
را میپذیرفت .او را می توان الگویی برای اخالق
دانست؛ فردی که خاطرهای بیش از  ۷۰سال
برای هنر ایران رقم زده است».

چرا سریال «بانوی سردار» پر مخاطب شده است؟

رشادتهایزنانهدرمیدانهایمردانه
مصطفی قاسمیان  -سریال تلویزیونی «بانوی
سردار»کهاینشبهاازشبکهسهسیمارویآنتن
میرود ،حسابی مورد اقبال قرار گرفته است.
آمــار بینندگان سریال در اپلیکیشن تلوبیون
حدود  35تا  40هزار بیننده برای هر قسمت
استواگرچهباآمار«بویباران»فاصلهدارد،اما
باتوجهبهاینکهقسمتهایکمیپخششده،
قابلتوجهاست.شاخصهایفضایمجازینیز
توجهمخاطبانرابهاینمجموعهنشانمیدهد.
جالب است بدانید «بانوی ســردار» محصول
معاونت استانهای صداوسیماست و در خارج
ازشبکههایاصلیتلویزیونتولیدشده؛نکتهای
کهنشانمیدهداستانداردهایفیلمسازیدر
مراکز استانها به حد قابل قبولی رسیده و در
حالپیشرفتاست.
بازنمایی بخش مغفول تاریخ
روایـــت مــاجــراهــای واقــعــی در
سینما و تلویزیون ،ذات ًا جذاب
است .مخاطبان دوست دارند
دربــاره حــوادث تاریخی بدانند و از آن کسب
اطــاع کنند« .بانوی ســردار» نیز اطالعاتی
از یک برهه تاریخی و بعضی شخصیتهای
تاریخی مـیدهــد کــه چــنــدان شناختهشده
نیستند و پیشتر در رسانهها بازنمایی نداشته
است .طبع ًا در مخاطب این کنجکاوی به وجود
میآید که با تماشای سریال ،درباره اتفاقات
واقعی که بر سرزمین ما رفته ،اطالعات کسب
کند .به ویژه آن که تاریخنگاری خشک و خالی
نیست و دراماتیزه شدن رخدادهای تاریخی،
موجب جذابیت آن شده است.
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قابهای تماشایی
داستان سریال «بانوی سردار»
اغلب در کوهستان میگذرد و
بخشهایی از آن نیز میدان نبرد
را نمایش میدهد .اگرچه به صحنههای جنگ
و بازی نابازیگرهای این مجموعه انتقاداتی
وارد است ،اما تصاویری که از این صحنهها
به نمایش گذاشته شده ،جذاب و تماشایی از
آب درآمــده است .قابهای مجموعه «بانوی
س ــردار» تا ان ــدازه مناسبی همانند تصاویر
سینمایی گــرفــتــه ش ــده و تــمــاشــای آن در
تلویزیونهای بزرگ ،جذاب است.

۲

محوریت یک قهرمان
سینما و تلویزیون همیشه به
قهرمان نیاز دارد .تماشاگران،
قهرمان را دوســت دارن ــد و از
اقدامات قهرمان هیجا نزده میشوند .در
سالهایاخیرکهفضایرئالیستیدرهنرهای
نمایشی کشور ما حاکم شده ،قهرما نها هم
کمیاب و حتی فراموش شدند و همانها هم
که حضور داشتند ،منفعل بــودنــد« .بیبی
مریم بختیاری» از این قماش نیست .اگرچه
زن است ،اما قهرمانی بــااراده و زیرک است
که شهامت قابل توجهی دارد .جالب این که
او در جامعه و زمانهای مردساالر ،تبدیل به
«خــان» شده و فرماندهی میکند .جذابیت
شخصیت محکم و شایسته این بانوی قهرمان،
مخاطب را با خود همراه میکند و تحسینها را
برمیانگیزد .به ویژه آن که بازیگر ،به خوبی از
عهده ایفای نقش او برآمده است.

۳

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در روزهــای اخیر و بالفاصله پس از پایان
مسابقه تلویزیونی «عصر جــدیــد» ،شبکه
ماهوارهای امبیسی پرشیا متعلق به یکی
از اعــضــای خــانــواده ســعــودی ،فراخوانی
بــرای شرکت مــردم ای ــران در یک مسابقه
استعدادیابیمنتشرکردهاست.اینمسابقه
ظــاهــر ًا ق ــرار اســت بــا اجـــرای یــک کمدین
خارجنشیندردبیبرگزارشودوازاینشبکه
روی آنتن برود .در مقابل ،از چندی پیش نیز
شبکه ماهوارهای ایران اینترنشنال مزدک
میرزاییمجریسابقصداوسیمارابهخدمت
گرفتهاستوشنیدهمیشودبرایخریدحق
پخش مسابقات ورزشی ایرانیها در خارج
از کشور اقدام کرده تا آنها را پوشش دهد.
میتوان انتظار داشــت سرمایهگذاری این
شبکه روی مسابقات ورزشــی ادامــه داشته
باشدتابتواندبهرقیبسازمانصداوسیمادر
اینزمینهتبدیلشود.درحالیکهازگذشته،
پخش مسابقات ورزشــی ،نقطه قوت سیما
بودهاست.
شرایطیکهدوشبکهماهوارهایفارسیزبان
باسرمایهگذاریسعودیهابهوجودخواهند
آورد ،بدون تردید نیازمند پاسخ مناسب از
سویبرنامهسازانومدیرانصداوسیماست.
بدیهی است که مسئولیت سازندگان «عصر
جدید»برایساختبرنامهایباکیفیتباالتر
در فصلهای بعدی ،سنگینتر میشود .از
سوی دیگر مدیران تلویزیون که در فصل
اول این برنامه ،با سعه صدر بیشتری
بهاعمالممیزیپرداختند،الزماست
در ادامه نیز فضای مناسبتری برای
شرکتکنندگان «عصر جدید»
فــراهــم کنند؛ بـــرای نمایش
اجراهایی که شاید تا پیش از
این به دلیل تابوهای بیدلیل
وممیزیهایسلیقهایکمتر
فرصت پخش از آنتن رسانه
ملی داشتند .ایــن فرصت
مـیتــوانــد «عصر جــدیــد» را
در برابر رقیب متمول خود
که برای رعایت هنجارهای

عرفیودینی،قیدوبندیندارد،موفقکند.
همچنین در سیاستهای پخش مسابقات
ورزشــی و حواشی آنهــا نیز تغییراتی الزم
است .ایجاد تنوع بیشتر در پخش مسابقات
ورزشــی ،به ویژه ورزشهــای محبوبی چون
والیبال و کشتی که کمتر امکان پخش از
تلویزیون دارند ،میتواند در دستور کار قرار
گیرد و برخی ظرفیتهای سازمان در بخش
مجریهاوگزارشگرهاکهاکنونبیاستفاده
مانده،میتوانددوبارهفعالشود.واضحاست
که در دوران جنگ رسانهای با سعودیها،
دیگر اکتفای صرف به جذابیت ذاتی ورزش
کافی نیست و باید برنامههای متنوعتری
دربــاره رشتههای مختلف ورزشــی ساخته
شود که با استفاده از آیتمهای جذاب ،بتواند
مخاطب ورزشدوســت را پای تلویزیون نگه
دارد .بسیاری از مسابقات ورزش ــی مهم
خارجی که این روزهــا به بهانه همزمانی با
برنامههای دیگر از دست میرود ،میتواند
به آنتن تلویزیون بازگردد .با این که شبکه
ورزش در پخش مسابقات ورزشــــی کم
نمیگذارد ،اما به دلیل همزمانیهای بسیار
دربرگزاریمسابقاتورزشیبهویژهفوتبال،
این ظرفیت در حوزه ورزش وجود دارد که
یک کانال تخصصی دیگر هم تأسیس شود
تا مسابقات ورزشی همزمان روی آنتن برود؛
به ویژه به دلیل آن که شبکه سه بسیاری از
شبها ،برنامههای پرمخاطبی دارد
کــه نــمـیتــوانــد
از آنهــــا
دســـــــت
بکشد.
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چهره ها و خبر ها
جواد عزتی به زودی با دو فیلم
روی پرده سینما دیده میشود.
او پــس از پــایــان اکـــران فیلم
«قسم» ،با فیلم «پیلوت» ساخته
ابراهیم ابراهیمیان و از سوم
مهر با فیلم «ماجرای نیمروز :ردخون» روی پرده
سینما حضور دارد.
حــســن مــعــجــونــی بـــه جمع
بــازیــگــران فیلم «گــورکــن» به
کارگردانی کاظم مالیی اضافه
شده و قرار است در این اثر نقش
اصلی مرد را بازی کند .عالوه بر
حسن معجونی ،ویشکا آسایش
هم در این فیلم حضور دارد.
مسعود رایگان به زودی برای
بازی در سریال تاریخی «بوم و
بانو» کــاری از سعید سلطانی
جلوی دوربین مــیرود .قصه
این سریال در زمان پهلوی اول
میگذرد و فریبا متخصص و بهنام تشکر نیز در آن
بازی میکنند.
ســتــاره اســکــنــدری در اولین
فعالیت سینمایی خــود پس
از حواشی سفرش به ترکیه،
قـــرار اس ــت در فیلم «قــاتــل و
وحشی» اثــر حمید نعمتا...
بازی کند و با لیال حاتمی ،امین حیایی و شهرام
حقیقتدوست همبازی شود.
منوچهر هــادی که ایــن روزهــا
مشغول تصویربرداری سریال
نمایش خانگی «دل» اســت،
قصد دارد بعد از پایان ساخت
این مجموعه ،فیلم «دو میلیارد
لعنتی» را بسازد .این فیلم برخالف دو اثر قبلی
او اجتماعی است.
نـــرگـــس مــحــمــدی کـــه ایــن
شبها سریال «بوی بــاران» به
کارگردانی محمود معظمی را از
شبکه یک در حال پخش دارد،
از  23شهریور ماه ،فصل سوم
سریال «ستایش» را روی آنتن
شبکه سه خواهد داشت.
احسان کرمی اجــرای مراسم
بیستویکمین جشن سینمای
ایــران را برعهده گرفته است.
این مراسم قرار است عصر روز
جمعه  8شهریور مــاه برگزار
شود.سالگذشتهمحمدرضاشهیدیفردمجری
این مراسم بود.
حمید فرخنژاد در فیلم «میجر»
که تهیهکنندگیاش را نیز بر
عهده گرفته اســت ،به عنوان
بازیگر حضور دارد .کارگردان
فیلم احسان عبد یپور است
و داستان آن مانند فیلمهای
قبلی عبدیپور در بوشهر میگذرد.

