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سریالناتمام ماندنقصهها

تلویزیون

«زیرخاکی»و«دعوت»صدرنشین
پربینندهترینهایرمضان
نظرسنجی مرکز تحقیقات در 19روز سپری شده
از ماه مبارک رمضان نشان میدهد 86 ،درصد
مردم بیننده برنامههای سیما بودهاند و تا این جا
«زیرخاکی» شبکه یک توانسته است خود را به
باشگاه مجموعههای تلویزیونی دارای بیش از50
درصدبینندهبرساند.
به گ ــزارش رواب ــط عمومی رسانه ملی ،در این
نظرسنجیکهدرسراسرکشورانجامشده،تااولین
شب قــدر ،سریال «زیرخاکی» با  51.3درصد،
پربینندهترین سریال سیما باشد و رضایت 78.4
درصــد از بینندگان را در حد «زیــاد» جلب کرده
است« .بچه مهندس  »3شبکه  2با جذب 41.7
درصدمخاطبوکسبرضایتدرحد«زیاد»84.8
درصدیو«سرباز»شبکه 3با 29.4درصدمخاطب
و کسب رضایت در حد «زیاد»  37.6درصدی در
رتبههای بعدی قرار گرفتهاند« .پدر پسری» شبکه
 5همباجذب 10.2درصدبیننده،توانستهرضایت
 57.1درصدمخاطبانرادرحد«زیاد»جلبکند.
بر اســاس ایــن نظرسنجی 31.3 ،درصــد پاسخ
گویان بیننده ویژه برنامههای افطار شبکههای
سیما بودهاند .از میان این برنامهها «دعوت» شبکه
یک با 18درصد ،پربینندهتر از دیگر برنامهها بوده
و رضایت در حد «زیاد»  86.1درصد بینندگان را
کسب کرده است .بعد از دعوت« ،مثل ماه» شبکه
 3با  10.2درصد مخاطب و کسب رضایت در حد
«زیاد»  77.8درصد مخاطبان ،در رتبه بعدی قرار
دارد.

اعتراضتهیهکنندهفیلم
«نیوجرسی»بهسریال«نیوجرسی»
محسن شایانفر اعالم کرد که طرح فیلم نامه فیلم
سینمایی«نیوجرسی»متعلقبهویاستومدیران
شبکه  3باید درباره ساخت سریال با همین نام و
مضمونمشابهبازنگریکنند.
بهگزارشصبا،روزپنجشنبه ۲۵اردیبهشت،روابط
عمومی سازمان صداوسیما از آغاز تصویربرداری
مجدددوسریالبرایشبکه3خبرداد«.نیوجرسی»
نــام یکی از سریالهایی اســت کــه بــه زودی با
تهیهکنندگی مهدی فرجی و کارگردانی سیامک
انصاری و جواد رضویان جلوی دوربین میرود.
داستانسریالطنز«نیوجرسی»دربارهدوباجناق
است که در شهرداری کار میکنند و وظیفه آنها
نصببلوکهایسیمانیاست.
حال در این میان ،محسن شایانفر سال  ۹۸از
ساخت یک فیلم سینمایی با همین نام در قالب
طنز اجتماعی به کارگردانی مسعود اطیابی و
نویسندگی مهدی علیمیرزایی و مشاور فیلم
نامه ایرج طهماسب خبر داده و همان زمان نیز در
مصاحبهاینارضایتیخودراازتشابهقصهوناماین
سریالبیانکردهبود.
شایانفردرجدیدتریناظهارنظرخودگفت«:طرح
فیلمسینمایی«نیوجرسی»مربوطبهدوسالپیش
ومتعلقبهمناستکههمانزماندربانکفیلمنامه
خانه سینما با محتوای کالن شهر تهران ثبت شد.
ما سال  ۹۷در تدارک ساخت آن بودیم اما به دلیل
فراهمشدنمقدماتساختسریال«حکایتهای
کمال»فیلمبرداریآنرابهتعویقانداختیم».
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«فریبرز» هم به سرنوشت ناقص و بیپایان «نقی» و «نوری» دچار شد

مائده کاشیان  -دیروز همزمان با خبر ادامه
پخش سریال «زیرخاکی» پس از شبهای
قدر ،جلیل سامان کارگردان این مجموعه در
اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و از ناتمام
ماندن تصویربرداری فصل دوم سریال به علت
شیوع کرونا و ادامه تصویربرداری آن در زمانی
نامشخص خبر داد تا این مجموعه هم به جمع
آن دسته از سریا لهای تلویزیون که تحت
تاثیر ویروس کرونا نیمهتمام باقی ماندهاند،
اضافه شود.
▪چهارمین سریال ناتمام

پخش سریالهای ناتمام ،از مجموعه نوروزی
«دوپینگ»ساختهرضامقصودیآغازشدوپساز
آنبا«پایتخت«،»6نونخ»2واکنون«زیرخاکی»
ادامه پیدا کرده است .البته سریال «دوپینگ» در
ظاهر ناتمام نماند اما اگر به یاد داشته باشید،
به علت کم شــدن تعداد قسمتهای سریال
تحت تاثیر شیوع کرونا ،این مجموعه در غیاب
بعضی شخصیتهای محوری قصه به پایان
رسید و اتفاقات پایان سریال در قالب نریشن
از زبــان کاراکتر «شیوا» گفته شد! دو سریال
«پایتخت»6و«نونخ»2همکامالنیمهتمامباقی
ماندند.دربارهسریال«زیرخاکی»همبایدتازمان
نامعلومی منتظر تصویربرداری دو قسمت پایانی
آن باشیم! سریال «بچه مهندس  »3هم به دلیل
شیوع کرونا کمی کوتاه شده است .البته طبق
گفته عوامل سریال ،قصه ناتمام نیست اما باید
صبر کرد و دید داستان این سریال نیز عجلهای و
سرهمبندی شده به پایان میرسد یا لطمهای به
آن وارد نشده است.
▪غافلگیری مخاطب پس از پایان

نکته عجیب این است که در ابتدای پخش
این سریالها ،هیچ اشارهای به ناتمام بودن
تصویربرداری سریا لها نمیشود و حتی

خبر توقف تصویربرداری آ نهــا تکذیب هم
میشود! ناگهان پس از پایان سریال یا در
آستانه قسمتهای پایانی ،خبرهایی درباره
توقف تولید بــه دلیل شیوع کــرونــا و ادامــه
تصویربرداری بعد از بازگشت شرایط به حالت
عــادی ،به گوش میرسد و مخاطب ناگهان
غافلگیر مـیشــود! احتماال به دلیل جذب
مخاطب و ترغیب او به دنبال کردن سریال
تا پایان ،این موضوع از ابتدا اطال عرسانی
نمیشود اما در نهایت ،نتیجهای جز نارضایتی
تماشاگران به دنبال ندارد.
▪واگذاری آنتن به آثار آماده پخش

بهتر بود تلویزیون با ایجاد یک تغییر اساسی در
برنامهریزیهای قبلی خود ،وضعیت بحرانی
پیشآمده را به خوبی مدیریت میکرد و به
جای پخش سریالهایی که تصویربرداریشان
نیمهتمام باقی مانده است ،سریالهای آماده
را روانــه آنتن می کــرد .اکنون چهار سریا ل
«دنیای گمشده» به کارگردانی امین امانی،

«پس از آزادی» ساخته محمدعلی باشهآهنگر،
«از سرنوشت» اثــر محمدرضا خردمندان و
«پرگار» به کارگردانی شهرام شا هحسینی،
تصویربرداریشان کامل شده و مراحل پس
از تولید را میگذرانند یا کامال آمــاده پخش
هستند .هرچند که سریا لهایی مانند «از
سرنوشت» یا «دنیای گمشده» ویژه پخش از
شبکه  2ساخته شد هاند اما میشد سریالی
را از یک شبکه به شبکه دیگری سپرد تا شاهد
پخش چند سریال ناتمام نباشیم .مثال امسال
سریال طنز «پدر پسری» میتوانست از شبکه5
به شبکه دیگری واگذار و جایگزین یک سریال
ناتمام شود .این اتفاق البته مسبوق به سابقه
اســت و پیشتر مجموعه «دلــدادگــان» که در
شبکه  5تولید شده بود ،از شبکه  3پخش شد.
▪تغییر در سیاستهای همیشگی

شیوع ویــروس کرونا همهچیز را تغییر داده
و همه برنامهریز یها را به هم ریخته است،
بنابراین ساخت آثار سینمایی یا تلویزیونی،

اکــران فیلمها ،پخش سریا لها و برنامهها
هم تحت تاثیر این اتفاق بود هاند .تلویزیون
میتوانست با تغییر سیاستهای خــود در
پخش سریالها ،وضعیت غیرقابل پیشبینی
را که به وجــود آمــده ،مدیریت کند .یکی از
ایــن سیاستها ،پخش چهار سریال شبانه
از شبکههای مختلف تلویزیون اســت .چه
اشکالی داشت یک یا دو شبکه امسال سریال
مناسبتی پخش نمیکردند تا مجبور نباشند
مخاطب را برای دیدن ادامه آن به زمان دیگری
حواله دهند؟ تغییر رویه معمول پخش سریال
یا اکران فیلمها اتفاق عجیبی نیست .طبیعتا
همه ایــن تغییرات بــدون هیچ مشکلی و به
آسانی نمیتواند اتفاق بیفتد ،اما در وضعیت
فعلی ،را هحـلهــایــی بهتر از پخش سریال
نیمهتمام وجود دارد.
▪فرصتی برای تجدیدنظر در توقیفیها

در شــرایــطــی ک ــه شــیــوع ویـــــروس کــرونــا،
تــصــویــربــرداری ســریــا لهــا را متوقف کــرد،
تلویزیون فرصت بسیار خوبی در اختیار داشت
تا اکنون که نمیتواند چند سریال نیمهتمام
را روی آنتن بفرستد ،دربــاره مجموعههای
توقیفشده تجدید نظر کند و سریالهایی را که
مدتهاست آماده پخش هستند ،اما مهر توقیف
روی آ نهــا خ ــورده ،پخش کند .یکی از این
سریالها «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزی
است که به دلیل اعتراض به مسائل قومیتی،
هفت سال است که اجازه پخش پیدا نکرده.
یکی دیگر از جدیدترین سریالها هم مجموعه
طنز «کتونی زرنگی» که است که چند ماه قبل
به دلیل بعضی اظهارنظرهای کارگردانش در
فضای مجازی ،در دقیقه  90از جدول پخش
بــیــرون کشیده شــد .شنید هها حاکی از آن
است که سریال «آخر خط» به کارگردانی علی
مسعودی هم توقیف شده است.

دعوت«حاجعلیتهرانی»بهاهدایعضو

مهدی سلطانی در یک آگهی ترویج اهدای عضو ،در شمایل کاراکتر خودش در سریال «پدر» ظاهر شده است
مائده کاشیان  -این روزها در میان دهها تیزر
تبلیغاتی محصوالت مختلف در تلویزیون،
تیزرهایی پخش میشود که هدفشان تشویق به
فعالیتهای خیریه و انجام کارهای نیک است.
پخش ایــن تیزرها اتفاق جدیدی در تلویزیون
نیستومعموالبهویژهدرماهرمضانبیشترشاهد
پخش آنها هستیم ،اما اتفاق تازهای که امسال
در دو عنوان از این تیزرها دیده میشود ،حضور
چهرههایی مانند مهدی سلطانی و کریم قربانی
بازیگرانپیشکسوتآثارطنزدرآنهاست.
▪تداعیسریال«پدر»درذهنتماشاگر

تیزری که مهدی سلطانی در آن بــازی کــرده،
فرهنگ اهدای عضو را تبلیغ میکند .او در این
تیزر نقش پدری را بازی میکند که فرزندش را
از دست داده و با پیشنهاد اهدای عضو فرزندش

روبهرو شده ،بنابراین حالش پریشان میشود و
برای کنار آمدن با خــودش ،بار روانــی سنگینی
را تحمل میکند .در ساخت ایــن تیزر به طور
هنرمندانهای،ازسابقهایکهمخاطبازکاراکتراو
درسریال«پدر»درذهندارد،استفادهشدهاست.
مهدیسلطانیدراینتیزردقیقاگریمشخصیت
«حاجعلی تهرانی» در این سریال را دارد ،مانند او
بارانی پوشیده است و درست مانند چیزی که در
آن سریال دیدیم ،پسرش را از دست داده است.
سلطانیدرهمینتیزرکوتاهبهخوبیلحظههای
حسی آن را اجرا کرده است و در انتها میگوید:
«جایخالیرابازندگیپرکنیم».
▪بازیگرآثارکمدیدرتیزرتبلیغاتی

کریم قربانی بازیگر پیش کسوتی که بیشتر در
آثار طنز بازی کــرده ،چهره دیگری است که در
این نوع از تیزرها دیده میشود .هدف از ساخت
این تیزر تشویق مخاطبان به حفظ حرمت ماه
رمضان و نخوردن آب و غذا در مألعام است .او
در این تیزر نقش پیرمردی را دارد که به علت
کهولت سن ،نمیتواند روزه بگیرد و قصد دارد
در پــارک آب بنوشد ،اما وقتی متوجه میشود
یک کودک تشنه به احترام ماه رمضان در پارک
آب نمینوشد ،خجالت میکشد و از نوشیدن آب

منصرف میشود .البته پیام این تیزر مانند تیزر
اهدای عضو ،غیرمستقیم نیست و به اندازه آن،
هنرمندانه به موضوع پرداخته نشده است .این
تیزر به همراه تیزر اهدای عضو با حضور مهدی
سلطانی ،البه الی آگهیهای بازرگانی تلویزیون
پخشمیشود.
▪فرهنگسازیبهجایتبلیغمحصول

در این نوع تیزرهای تبلیغاتی که قصد دارد
در مدت زمان کوتاهی هم توجه مخاطب
را به فرهنگی جلب کندکه میخواهد آن
را ترویج دهد و هم برای مخاطب
تــاثــیــرگــذار بــاشــد ،بــایــد از یک
سناریوی جــذاب و تاثیرگذار
اســتــفــاده کــرد تــا ایــن هدف
محقق شود و نتیجه عکس
نداشته بــاشــد .بنابراین
اســتــفــاده از بــازیــگــران و
چهرههایی که برای مردم
شــنــاخــتـهشــده هستند
م ـیتــوانــد تــاثــیــر مهمی
بــر جلب توجه مخاطب و
ترغیب او به تماشا کردن آن تیزر
داشته باشد .این که یک بازیگر

از هنر و شهرت خود استفاده کند و با حضور در
یک تیزر تبلیغاتی ،واسطه دعوت مردم به سوی
فعالیتهایخیرخواهانهشود،اتفاقارزشمندو
قابلتقدیریاست.
▪حضورتاثیرگذارچهرهها

تیزرهایتبلیغاتیمعمو ًالجایچهرههاییاست
که تخصص یا حرفهشان بازیگری نیست و
بااینعنوانشناختهنمیشوند،بههمین
دلیل معمو ًال از تأثیرگذاری مناسبی
برخوردار نیستند و حتی ممکن است
س ــوژه شــوخـیهــای کــاربــران
فضای مجازی هم بشوند!
حضوریکبازیگرکهتوانایی
خوبی در نقشآفرینی
دارد ،بــاعــث میشود
مخاطبواقعاتحتتاثیر
قرار بگیرد و به فرهنگ
مثبتیافعالیتخیریهای
که تبلیغ میشود ،مشتاق
شـــود .بــنــابــرایــن حضور
چهرهها در ایــن تیزرها
باعث اثــرگــذاری آنها
میشود.

چهره ها و خبر ها
پـــــیـــــمـــــان مـــــــعـــــــادی در
اینستاگرامش ،با کنایه به آثار
کمدیتجاری،گفتوگویخود
و صفی یزدانیان کارگردان فیلم
«ناگهان درخت» را درباره علت
اکران نشدن این فیلم منتشر کرده و غیرمستقیم
از این موضوع انتقاد کرده است.
مجید صالحی تاک شویی به نام
«امشو» را در فضای مجازی اجرا
میکند .این برنامه عید فطر از
طریق پخش زنده اینستاگرام
و سپس در و یا ود یهـــا قابل
تماشاست .او در «ا مش ــو» میزبان چهر ههای
مختلف است.
مصطفی کیایی با انتشار پستی
در اینستاگرامش به مخاطبان
اطمینان داده که تصویربرداری
سریال «همگناه» به طور کامل
انجام شده است و بقیه سریال
پس از وقفهای در قالب فصل دوم منتشر میشود.
الناز حبیبی از روز چهارشنبه با
فیلم «تورنا »2اثر جواد هاشمی
در ســیــنــمــای آن ــای ــن دی ــده
میشود .این فیلم که مخاطب
اصــلــی آن کـــودک و نــوجــوان
است ،آبان سال  98اکران شده و نمایش آن به
پایان رسیده است.
فرهاد جم که حضور کم رنگی در
عرصه بازیگری دارد ،این روزها
مشغول نگارش یک رمان جدید
است.اوپیشترتجربیاتیدرزمینه
نویسندگی داشته و رمــان «مرد
همهچیزدان»رانوشتهکهسال 96چاپشدهاست.
ریحانه پارسا به جمع بازیگران
فیلم «کوسه» اثر علی عطشانی
اضــافــه شــده و در ایــن فیلم با
پــژمــان جــمــشــیــدی ،مــهــران
احــمــدی و مــهــدی هاشمی
همبازی میشود .او قرار است در فیلم کمدی
«رقصنده» نیز بازی کند.
رامـــــا قـــویـــدل خــــــرداد مــاه
تصویربرداری سریال «ایلدا»
را از سر میگیرد« .ایلدا» جزو
پــروژههــایــی بــود کــه بــه ادامــه
تصویربرداری آن در شیوع کرونا
انتقاد شد و اخبار غیررسمی درباره ابتالی قویدل
به کووید 19-هم شنیده میشد.

سینمای ایران

«جهانبامنبرقص»درسینماماشین
اولــیــن فــیــلــم سینمایی ســــروش صــحــت که
ســال گذشته روی پــرده سینما رفته بــود ،به
«سینماماشین» میرود.
به گزارش فارس ،با ادامه روند تعطیلی سالنهای
سینما به دلیل شیوع ویروس کرونا و استقبال
خــوب مــردم از نمایش فیلم «خ ــروج» ابراهیم
حاتمیکیا در طرح «سینما ماشین» ،فیلم «جهان
با من برقص» به عنوان دومین فیلم در این طرح
به نمایش گذاشته میشود .فیلم موفق «جهان
با من برقص» که پیش از این در اکران عمومی با
استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شده بود،
از دوشنبه  ۲۹اردیبهشت در دو سئانس  ۲۱و
 ۲۳در پارکینگ شماره  ۳برج میالد تهران به
نمایش گذاشته خواهد شد .این طرح تحت تدابیر
بهداشتی و با مجوز و موافقت ستاد ملی مقابله با
بیماری کرونا انجام خواهد گرفت.

