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اکران فیلم تازه تام کروز با تعویق
شش ماهه مواجه شد
کمپانی پارامونت اکران «تاپ گان :ماوریک» را تا
ماه دسامبر به تعویق انداخت.
به گزارش مهر ،اکران «تاپ گان :ماوریک» که
ادامـــهای بر فیلم کالسیک تــام کــروز در سال
 ۱۹۸۶است و خیلیها سا لها منتظر ساخته
شدنش بودند ،به دلیل شرایط کرونایی تا اواخر
سال یعنی ماه دسامبر به تاخیر افتاد .این فیلم
که قرار بود تابستان راهی سینماها شود ،اکنون
 ۲۳دسامبر  ۲۰۲۰یعنی در آخرین روزهــای
سال نمایش داده خواهد شد .پارامونت همچنین
نمایش فیلم دوم «یک جای ساکت» را به تعویق
انداخته و آن را ۴سپتامبر ۲۰۲۰راهی سینماها
میکند .عالوه بر این اعالم شده فیلم جدید باب
اسفنجی با عنوان «فیلم باب اسفنجی :اسفنج
در حال فــرار» نیز در حالی که قــرار بود از ۲۲
ماه می راهی سینماها شود اکنون  ۳۱جوالی
به سینماها میآید .فیلم علمی تخیلی «جنگ
فردا» هم که قرار بود  ۲۵دسامبر  ۲۰۲۰راهی
سینماها شود و احتماال باید گفت فیلم تام کروز
جایگزین آن شده است ،فعال تاریخی برای اکران
ندارد.
به نظر میرسد کمپانیهای تولید فیلم انتظار
ندارند سینماها حداقل تا نیمه تابستان دوباره
کار خود را شروع کنند .در عین حال آنها بسیار
نگران هستند که مخاطبان سینماها چگونه
ممکن است به زندگی عــادی بازگردند و پس
از رهایی دنیا از بحران کرونا ،چگونه به سینما
واکنش نشان دهند .تولید «تاپ گان :ماوریک»
 ۱۵۰میلیون دالر هزینه داشت و پارامونت برای
جبران این هزینه به یک فــروش گسترده فکر
میکند .شاید تاخیر نمایش فیلم به پارامونت این
امکان را بدهد تا در سطح جهان برای آن تبلیغات
زیادی به راه بیندازد .این امر ممکن بود با اکران
آن در تابستان ممکن نباشد.
تام کــروز همچنین میتواند به بــازی در ادامه
«ماموریت غیرممکن» ادامه دهد .وی در حال
بازی در هفتمین فیلم در اروپــا بود که به دلیل
شیوع ویــروس کرونا در ایتالیا ،فیلم بــرداری
نیمهتمام مــانــد .ایــن تاخیر بــه وی نیز کمک
میکند تا با خیال راحتتری در ادامه «ماموریت
غیرممکن» ظاهر شود و فرصت بــرای کمپین
معرفی و فروش «تاپ گان» هم داشته باشد .تام
کروز بیش از  ۳۰سال پس از فیلم نخست ،در این
فیلم بازی کرده و بار دیگر نقشآفرین شخصیت
ماوریک شده است.

کمک  ۱۰۰میلیون دالری
«سونی» به قربانیان کرونا
شرکت سونی  ۱۰۰میلیون دالر برای کمک به
افرادی که تحت تاثیر کروناویروس قرار گرفتهاند،
اهدا میکند.
بــه گــــزارش مــهــر ،شــرکــت ســونــی اعـــام کرد
صندوقی  ۱۰۰میلیون دالری راهاندازی کرده
تا به افــرادی که تحت تاثیر ویــروس کرونا قرار
گرفتهاند،کمک کند  .این شرکت واقع در توکیو
گفت« :این ابتکار بر سه حوزه اثرگذار خواهد
بــود؛ حمایت از افــراد حرفهای عرصه پزشکی
که در خط مقدم مقابله با بیماری قرار دارند،
کمک به کودکان و مدرسانی که باید از راه دور
کار کنند و حمایت از اعضای جامعه خالق در
صنعت سرگرمی که به شدت تحت تاثیر گسترش
ویروس قرار گرفته است ».این شرکت همچنین
گفت هر چقدر که  ۱۱۰هــزار کارمندش در
سراسر جهان به این افراد پول اهدا کنند ،سونی
هم به همان میزان پول اضافه میکند .صندوق
حمایتی این غول فناوری و سرگرمی ژاپنی در
حالی راهانــدازی شده که تعدادی از بازیگران
بزرگ صنعت سرگرمی و شرکتهای فناوری هم
حرکتهای مشابهی انجام دادهاند.
نتفلیکس  ۱۰۰میلیون دالر به افراد حرفهای
بخش تولید که از کار بیکار شد هاند،اهدا می
کند .الیو نیشن  ۱۰میلیون دالر برای حمایت
از کارکنان کنسرتها کنار گذاشته و فیسبوک
گفته  ۱۰۰میلیون دالر در حمایت از صنعت
اخبار سرمایهگذاری میکند.
سونی گفته پول خود را به بخشهای مختلف
خالقی کمک میکند که خــودش هم یکی از
ذ ینفعهای آ نهاست و این شامل فیلمهای
سینمایی ،سریا لهای تلویزیونی ،موسیقی،
بازیهای ویدئویی و انیمیشن میشود.

امسالدرشرایطبسیارمتفاوتینسبتبهسالهایگذشته،دروضعیتیکهمردمبهدلیلشیوع
ویروس کرونا ،خانهنشین شده بودند و به اقتضای ماندن در خانه و اوقات فراغت ،بیشتر از قبل
فرصت داشتند که مخاطب برنامههای تلویزیون باشــند ،ماراتن نوروز تلویزیون برگزار شد.

برندهها

پایتخت 6
فصل ششم «پایتخت» نیز مانند فصل
هــای قبلی توانست مــورد استقبال
مخاطبان تــلــویــزیــون قـــرار بگیرد
و جزو معدود آثــاری باشد که بعداز
پنج فصل همچنان در اوج است.
بازگشت کاراکتر محبوب«بهبود»،
تغییرات شخصیتها در گذر زمان ،انتقادهای سریال به شرایط
اقتصادی ،از نقاط قوت فصل  6بوده است .این سریال با قرار
گرفتن درصدرجدول پربینندهترین سریالهای نوروز ،جزو
برندههای تلویزیون در تعطیالت نوروز  99است.

هرچند شیوع کرونا ،بخشی از برنامهریزیهای تلویزیون را برهم زد اما با این وجود شبکههای
مختلف تلویزیون همه تالش خود را برای جذب مخاطب به کار گرفتند و تولیدات گوناگونی را
رویآنتنبردند.در ادامهمطلبدرباره 9برندهو 9بازند ه ماراتننوروز 99نوشتهایم.

برنامههای کرونایی تلویزیون
صداوسیما در تعطیالت نوروزی ،تالش
ویــژهای بــرای آگــاهســازی مخاطبان
درب ــاره ویــروس کرونا و اقناع آنان
بــرای قرنطینه خانگی انجام داد؛
تالشی که با استفاده از برنامههای
گفتوگومحور پرشماربه خصوص در
شبکه خبر ،گزار شهای خبری ،ویدئویی کلیپ ،زیرنویس
شبکههای مختلف و ...انجام شد .با وجودی که در سالهای
اخیر ،عملکرد تلویزیون در بحرانها مورد انتقاد بود ،اما رسانه
ملی در بحران کرونا نمره قبولی گرفت.
چندان کوتاه نبود.
شبنم مقدمی
شبنم مقدمی که در یک سال گذشته
به دلیل کاراکترهای متفاوت و بازی
خوب خود توانسته حضور موثری در
سینما و نمایش خانگی داشته باشد،
بعد از دو سال غیبت در تلویزیون،
انتظار مخاطب را در «دوپینگ» برآورده
کــرده اســت .بــازی خوب او در نقش زن حسود ،آب زیرکاه و
بدجنسی به نام «توران» جزو نقاط قوت سریال و سکانسهایی
که او در آنها حضور دارد جزو لحظات بامزه این مجموعه است.

بهرام افشاری
بهرام افشاری که با «پایتخت »5به شهرت
رسید ،همچنان با این سریال محبوب
مخاطبان اســت و در «پایتخت »6
هم موفق شده توجه مخاطب را به
«بهتاش» معطوف کند .او به خوبی
در جلد این پسر ناسازگار و لجبازی که
احترام بزرگ و کوچک را نگه نمیدارد فرو رفته و در خنده
گرفتن از مخاطب موفق است .گفتوگوی او در «دورهمی» نیز
جزو بامزهترین و بهترین قسمتهای این برنامه در نوروز بود.

اتفاق نود و نو
ویژهبرنامه«اتفاقنودونو»کهازچهارشنبه28
اسفندبااجرایرضارشیدپور،ازشبکهسه
روی آنتن رفت ،موفق شد پربینندهترین
ویژه برنامه تحویل سال شود .این برنامه
توانستباآیتممتفاوتوطنزیکهباحضور
شخصیتهای سیاسی عروسکی پخش
میشد،اجرایخوانندگانمختلفودعوتازچهرههایمردمیدرکنار
هنرمندان،فضایشادومتنوعیداشتهباشدونظرمخاطبانتلویزیون
رابهخودجلبکند.

یاودی
سرویسهای و 
استقبالفراوانمخاطبانازسرویسهای
ویاودی در روزهای قرنطینه و به ویژه
در تعطیالت نــوروز ،آنهــا را به یکی
از بــرنــدههــای قطعی تبدیل کــرده
اســـت .هرچند کــه ایــن سرویسها
میتوانستند در هفته اول تعطیالت نوروز
هم سریالهای در حال توزیع نمایش خانگی را منتشر کنند و
مخاطبانرابیشتربهسمتخودبکشانند،امابههرحالدرروزهای
خانهنشینی،ویاودیهاجزوانتخابهایاولمردمهستند.

مدرسه تلویزیونی
پسازشیوعکروناوطوالنیشدنتعطیالت
مدارس،شبکهآموزشباعملبهرسالت
خوددرحوزهآموزش،مدرسهتلویزیونی
به راه انداخت و بخشی از جدول پخش
خود را به این موضوع اختصاص داد.
هر روز در ساعتهای مشخصی ،دروس
گوناگون پایههای مختلف توسط معلمان آموزش داده میشود.
هرچند که آموزشها بینقص نیستند ،اما ایده مدرسه تلویزیونی،
آنرابهیکیازبرندههاینوروز 99تبدیلکردهاست.

محسن تنابنده
«پایتخت  »6برخالف فصلهای گذشته،
قصه واحدی که مخاطب را به دنبال
خود بکشاند ندارد و دیالوگهای طنز
جای موقعیتهای کمدی را در آن
گرفتهاند .ماجرای قاچاق مواد مخدر
و بعضی بدآموزیهای سریال هم باعث
شد این مجموعه مورد انتقاد بسیاری از مخاطبان قرار بگیرد و در
عین پربیننده شدن ،آماج انتقادات هم بشود .این انتقادات بیش
از هر چیز محسن تنابنده به عنوان طراح و سرپرست نویسندگان
سریال را هدف قرار داد.

سام درخشانی
ســام درخــشــانــی بــا مسابقه اطــاعــات
عمومی «ای ــران» ایــن فرصت را پیدا
کرده بود که خودش را در عرصه اجرا
محک بزند ،اما این بازیگر در اجرای
مسابقه موفق نبوده است .او در مقام
مجری مسابقه ،فن بیان خوبی ندارد،
اجرایش بیش از انــدازه تصنعی است و اصال مسلط به نظر
نمیرسد .او همچنین اشتباهاتی هم در تلفظ بعضی کلمات
داشته است .ضعفهای واضح سام درخشانی در اجرا ،باعث
شده او یکی از بازندهها لقب بگیرد.

شبکه ورزش
در حالی که از اواخــر ســال  ،98شیوع
ویروس کرونا مسابقات ورزشی سراسر
جهان را تعطیل کــرده بــود ،انتظار
م ـیرفــت کــه شبکه ورزش بــا خأل
محتوا مواجه شود .بسیاری در فضای
مجازی پیشنهاد دادنــد تا ایــن شبکه
مسابقات فوتبال خاطرهانگیز را پخش کند ،ولی تصمیم مدیران
این شبکه ،پر کردن آنتن با برنامه بیکیفیت «نوروز فوتبالی» بود
که در روزهای آخر ،با پخش تاریخچههای ناقص سرخابیهای
پایتخت ،با انتقادهای بیشتری نیز مواجه شد.

عبدالعلی علیعسکری
رئیس ســازمــان صداوسیما در نــوروز
امسال در جریان جلسات ستاد ملی
مبارزه با کرونا دو بار اظهارنظرهایی
جنجالی انجام داد که به ضررش
تمام شد .اولی این بود که ادعا کرد
«صداوسیما مملکت را اداره میکند» و
دومی درباره ممنوعیت پخش تبلیغات کسبوکارهای دیجیتال
در تلویزیون بودکه باعث میشود شرکت «توسکا» ،صداوسیما
را جریمه کند .در هر دو اتفاق ،علیعسکری آماج انتقادات
کاربران در فضای مجازی قرار گرفت.

بنیامین بهادری
بنیامین بــهــادری که در یکی دو سال
گذشته حضور کمرنگی در عرصه
موسیقی داشــت و کمتر به عنوان
مهمان در برنامههای تلویزیونی
حــاضــر م ـیشــد ،یکی از مهمانان
«دورهمی» بود .او میتوانست با اجرای
زندهای که در این برنامه داشت جزو برندهها باشد ،اما اجرای
آهنگ معروف «کودکانه» با ترانه بسیار ضعیفی که داشت با
استقبال مخاطبان مواجه نشد و مورد اعتراض شدید ترانهسرا و
آهنگ ساز ترانه اصلی قرار گرفت.

هادی حجازیفر
یکی از ویژگیهای سریال «دوپینگ» که
پیش از پخش مورد توجه بود ،حضور
هنرپیشههای سینما از جمله هادی
حجازیفر به عنوان بازیگر آن بود ،اما
این سریال ضعفهای جدی دارد که
باعثشدهاولینحضورهادیحجازیفر
در تلویزیون موفقیتآمیز نباشد .ایده فانتزی و بامزه سریال به
قصهای منسجم تبدیل نشده و بار کمدی آن کم است .شاید
مجموعه طنز «زیرخاکی» حضور موفقتری را برای حجازیفر
در تلویزیون رقم بزند.

محمد علیزاده
شایدبازیگرانبتوانندبااستفادهازتوانایی
خود در بازیگری نقش مجری را بازی
کنندوتاحدودیدراجراییکبرنامه،
حداقلعملکردمتوسطیداشتهباشند
اماکارخوانندگاندرعرصهاجرابسیار
سختتر است .محمد علیزاده که یکی از
مجریان برنامه «بهار جان» در شبکه 5بود ،اجرای بسیار ضعیفی
در این برنامه داشت که حسابی توی ذوق میزد .علیزاده در این
برنامهثابتکرداستعدادخاصیدرزمینهاجراندارد.

میانبر
سریالطنز«میانبر»ساختهیزدانفتوحی
اواخربهمن،پخشخودراازشبکهپنج
آغاز کرد اما مدیران شبکه در آستانه
نوروزتصمیمبهتولیدفازجدیدسریال
ویژه تعطیالت نوروز  99گرفتند .این
مجموعه با  10درصد بیننده ،در آخرین
جایگاه پرمخاطبترین سریالهای نوروز  99قرار گرفت .البته
به طور کلی شبکه پنج ،جزو شبکههای کمبیننده تلویزیون است
و این موضوع در دیده نشدن سریال بیتأثیر نیست.

چهل تیکه
«چهل تیکه» که ویژهبرنامه تحویل سال
شبکه نسیم بــود ،به تناسب ساختار
خـــود مــیــزبــان چــهــرههــایــی مانند
مهوش وقاری ،بهروز رضوی ،سعید
شیخزادهوفریباکوثریبود.اینبرنامه
پنج شنبهشب روی آنتن رفت و به دلیل
همزمانی با سالروز شهادت ،فضای غمگینی داشــت .بهتر
بود برنامه کمی زودتر پخش خود را آغاز کند تا با شهادت امام
کاظم(ع)تداخلنداشتهباشدوآنفضایسنگینراجبرانکند.

عصر جدید
پس از ضبط  9قسمت از «عصر جدید»،
تولید آن به دلیل شیوع ویروس کرونا
متوقف شد و شبکه سه تصمیم گرفت
با پخش هر قسمت از برنامه طی دو
شــب« ،عصر جــدیــد» را بــه پخش در
تعطیالت نــوروز برساند اما این تغییر،
لطمهای جدی به مسابقه وارد نکرد .در تدوین مجدد ،تقریبا
ش و بحثهای داوران
همه صحبتهای شرکتکنندگان ،چال 
با یکدیگر درباره اجراها ،به مسابقه اضافه شد و زمان هر قسمت

بازندهها

دورهمی
اگر پخش سه برنامه تکراری در هفته دوم
تعطیالت نوروز و یکی دو گفتوگوی
برنامه را که فضای معمولی ،سرد و
غیرچالشی داشــت ،از «دورهمی»
فاکتور بگیریم ،میتوان آن را جزو
برندههای ماراتن نوروز به حساب آورد
که توانست دومین برنامه پربیننده نوروز باشد .این برنامه در
شرایط شیوع ویروس کرونا ،بدون حضور تماشاگران به ضبط
خود ادامه داد و کنداکتور شبکه نسیم را از برنامه محبوب و
پرمخاطب خالی نگذاشت.

کرونا پایان «بچه مهندس» را تغییر داد
نویسنده ســریــال «بچه مهندس» دربـــاره این
مجموعهتوضیحاتیارائهکرد.
حسنوارستهدرگفتوگوبافارساظهارکرد«:با
توجه به این که تصویربرداری سریال در روزهای
پایانی اسفند سال گذشته به پایان رسید باید
مراحل فنی انجام شود و بعد آماده پخش خواهد
شد ».وی ادامه داد« :بخش مهمی از مراحل فنی
شامل بخش هــای تروکاژ و کامپیوتری است،
همچنین تدوین نهایی و صداگذاری و موسیقی
نیز از مراحل پس از تولید است که هنوز انجام
نشده است ».این نویسنده همچنین افزود« :در
قسمتهایپایانیاینسریالخودمهمبازیکردم
ونقشکارشناسونمایندهفنیبرگزاریمناقصه
را داشتم ».نویسنده سریال «بچه مهندس» ادامه
داد«:ظاهرابچهمهندسیکیازگزینههایجدی
برایپخشدرماهمبارکرمضانشبکهدواست».
وی همچنین درب ــاره مشکالت مراحل پس از

تولیداینسریالنیزبیانکرد«:یکیازمسائلکه
کمی ما را مردد کرده ،مشکالت فنی و تروکاژ و
جلوههایکامپیوتریاستکهزمانبراست.عالوه
براین،روندتدویننهاییوصداگذاریهمطوالنی
است».وارستهادامهداد«:ماسعیکردیمبهدلیل
شرایط حاد کشور و ماجرای ویروس کرونا ،قبل از
عید پروژه را به سر و سامان برسانیم و من در مقام
نویسندهتالشکردمبابازنگریمجدددرفیلمنامه
وبازنویسیوخالصه کردنقصه،باگروههمراهی
کنم ».این نویسنده ادامه داد« :اگرچه میدانم
این ایجاز و تلخیص کردن قصه ،به خصوص در
قسمتهایپایانیکهجمعبندیالینقصهاست،
ممکن است به فرجام قصه و آدمهــای داستان
صدمهواردکند،امابهدلیلهمهگیروواگیربودن
ویروس کرونا و سالمت جان همکارانم ،ترجیح
دادمبهقصهصدمهواردشود،امابهجانهمکاران
عزیزمآسیبینرسد».

وی در پایان نیز گفت« :ما در سریال دو قسمت در
مناطق محروم بیرجند تصویربرداری داشتیم که
فرجام یکی از شخصیتهای اصلی قصه را که
دوستصمیمیجوادبودبایدنشانمیدادیم،اما
بهدالیلیکهاشارهشد،آنبخشراتصویربرداری
نکردیم».
عــلــی غــفــاری ک ــارگ ــردان ــی و سعید سعدی
تهیهکنندگی سریال «بچه مهندس» را به عهده
دارند .دو فصل قبل این سریال در سال گذشته
از شبکه دو سیما پخش شد .فصل اول این سریال
در رمضان  ۹۷و فصل دو نیز در دی ماه  ۹۷روی
آنتنرفت.

چهره ها و خبر ها
پــیــمــان مــعــادی ویــدئــویــی از
حضور هدیه تهرانی در گروهی
کـــه بـــه صــــورت داوطــلــبــانــه،
مشغول جــمــعآوری و ارســال
تجهیزات ب ــرای ک ــادر درمــان
در شهرستا نها هستند ،منتشر و از این گروه
قدردانی کرده است.
جــواد عزتی به زودی با فیلم
«مــاجــرای نیمروز :رد خــون»
به کــارگــردانــی محمدحسین
مهدویان ،در نمایش خانگی
دیده میشود .این فیلم مهرماه
 98اکــران شد و حدود شش میلیارد تومان در
گیشه فروخت.
کمند امیرسلیمانی بــه دلیل
خطر شیوع وی ــروس کــرونــا ،از
ادامــه بازی در سریال «میانبر»
ساخته یــزدان فتوحی که این
روزهــا در حــال تصویربرداری
است ،انصراف داد .این مجموعه از شبکه  5در
حال پخش است.
ســــعــــیــــد آقــــــاخــــــانــــــی از
چــهــارشــنــبـهشــب فــصــل دوم
ســریــال «نـــون خ» را در مقام
بازیگر و کــارگــردان ،از شبکه
یک روی آنتن خواهد داشت.
فصل اول این مجموعه طنز ،نوروز  98پخش شد
و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
افشین هاشمی با فیلم کمدی
«خداحافظ دختر شیرازی» به
نمایش خانگی آمــده و عالوه
بر بازیگر به عنوان کارگردان
هم در آن حضور دارد .این فیلم
اقتباسی از فیلم نامه «دختر خداحافظی» اثر نیل
سایمون است.
ساره بیات با فیلم «هزارتو» به
کارگردانی امیرحسین ترابی به
نمایش خانگی آمده .این فیلم
سال گذشته در اکران عمومی
تقریبا پنج و نیم میلیارد تومان
فروخت و شهاب حسینی هم در آن بازی کرده
است.
اشـــکـــان خــطــیــبــی اجــــرای
برنامه «پــانــورامــا» را برعهده
گرفته اســت.ایــن بــرنــامــه در
سرویسهای ویاودی منتشر
مــیشــود و شــهــاب مظفری،
علیرضا بیرانوند،ریحانه پارسا و همسرش مهدی
کوشکی از مهمانان آن بودهاند.
قــــــدر تا ...صــالــحــی بازیگر
پیش کسوت تلویزیون ،بر اثر
بیماری سرطان درگذشت .وی
در آثاری چون «والیت عشق»،
«زمانه»« ،برادر» و «کیمیا» بازی
کرده بود و بیشتر برای ایفای نقش پدر «لطیف»
در «دردسرهای عظیم» شناخته میشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

