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چهره ها و خبر ها
احسانعلیخانیدرگفتوگوی
زنــده اینستاگرامی دربــاره کم
بودن میزان بیننده برنامههای
ویژهافطارگفتهاستکهمخاطب
در آنهــا خالقیتی ندیده و به
دلیلشباهتباآنچهدرسالهایاخیردیده،این
برنامههاراتماشانکردهاست.

سابقه منتقد پرحاشیه و سینماگر باسابقه
نوید یک گفتوگوی داغ را در «دورهمی» میدهد
«میدون»بهآنتنبرگشت
قسمتهای جدید مسابقه تلویزیونی «میدون»
با معرفی شش کسبوکار جدید ،یکم و دوم
خــرداد از شبکه سه پخش میشود و بازسازی
بخشهای آسیبدیده دکور این برنامه ،همچنان
ادامه دارد.
به گزارش صبا ،در قسمتهای  ۵۳و  ۵۴مسابقه
تلویزیونی «میدون» ۶ ،کسبوکار در حوزههایی
از جمله بازیافت ،زنــبــورداری ،آتشنشانی،
تاکسیرانی و ...معرفی میشوند .این مسابقه
که در فرصت تعطیلی یک هفتهای به دلیل تقارن
با شبهای قــدر ،جریان بازسازی بخشهای
سوخته دکــور خــود را آغــاز کــرده اســت ،شش
کسبوکار فناورانه جدید را در قسمتهای پیش
رو به مخاطبان معرفی میکند.
قسمتهای جدید مسابقه تلویزیونی «میدون»
پنج شنبه و جمعه یکم و دوم خـــرداد بعد از
اخبار  ۲۲شبکه سه سیما روی آنتن میروند.
«مــیــدون» مسابقهای در حـــوزه کــارآفــریــنــی و
معرفی کسبوکارها و مشاغل جدید است که
بــه تهیهکنندگی سید محمدحسین هاشمی
گلپایگانیدرگروهاجتماعیشبکهسهسیماتهیه
وتولیدمیشود.

قطعپخشالکوثرروییوتلست
شرکت ماهوارهای یوتلست پخش شبکه الکوثر
را به بهانه بدهیهای انباشته سازمان صداوسیما
بهاینشرکتارائهخدماتماهوارهایقطعکرد.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی رســانــه ملی ،پخش
شبکه عربیزبان بینالمللی الکوثر روی ماهواره
یوتلست،امکاندسترسیمخاطباندرکشورهای
عربی منطقه در غرب آسیا و شمال آفریقا را به
برنامههایاینشبکهفراهممیکرد.باتوقفپخش
شبکه الکوثر روی ماهواره یوتلست این شبکه در
حوزه عربی غرب آسیا و شمال آفریقا قابل دریافت
نیست.
الکوثر شبکه عربیزبان جمهوری اسالمی برای
کشورهای عربی است که از سال  1384تاکنون
در حوزه ترویج معارف و سبک زندگی اسالمی
و در قالب یک شبکه عمومی فعالیت داشته و
مورد توجه و اقبال مخاطبان خود در کشورهای
عربی است .این شبکه برنامههای متنوع برای
مخاطبان منطقهای خــود پخش میکند و از
محبوبیت قابل توجهی در بسیاری از کشورهای
عربی برخوردار است .الکوثر که از سابقه پخش
چند دههای برخوردار است ،تا سال  84به عنوان
شبکه سحر عربی فعالیت میکرد و از آن زمان،
با افزایش برنامهها و تبدیل آن به یک شبکه ۲۴
ساعته مستقل تحت عنوان «الکوثر» به فعالیت
خود ادامه داد.

برنامه «دورهمی» قرار است جمعهشب میزبان
مسعود فراستی باشد .این برای اولین بار نیست
که این منتقد در یک برنامه گفتوگومحور غیر
سینماییدرتلویزیونحاضرمیشود،امااولینبار
استکهاوبامهرانمدیریبهگفتوگومینشیند.
فراستیاواخراسفندماهدرویژهبرنامهتحویلسال
«فرمول یک» حضور یافت و پیشتر به برنامههایی
مانند«منوشما»و«خوشاشیراز»دعوتشدهبود.
باتوجه بهسابقهای که از این منتقد در برنامههای
گفتوگومحور سراغ داریم ،کیفیت گفتوگو و
حضوراودر«دورهمی»چطورخواهدبود؟
▪تاکشوهایپرحاشیهبافراستی

اصوالمسعودفراستیبهدلیلنقدهایتندوتیزو
اظهارنظرهایعجیبشدرحوزهسینمایایرانو
جهان ،شخصیت پرسروصدا و پرحاشیهای بوده
است،بنابراینهرزمانبهتاکشوهایتلویزیونی

دعــوت شــده ،محور اصلی ســوالوجــوابهــا،
حاشیههای حرفهاش بــوده اســت .گفتوگوی
این منتقد در برنامه «خوشا شیراز» که سال 95
از شبکه شما پخش میشد کامال به حاشیههای
شخصیت او مربوط بود .علی ضیا در این برنامه
نظراورادربارهتعدادیازبازیگرانسینماپرسید
و پای اظهارنظرهای جنجالیاش وسط کشیده
شد .حضور او در «من و شما» هم جنجالهای
مهمی به دنبال داشت .ادبیات آرش ظلیپور و
سواالتیکهانتخابشدهبود،فراستیراعصبانی
کرد ،طوری که او برنامه را ترک کرد .کال ساختار
«منوشما» گفتوگوی رک و بیپرده دربــاره
مسائل حاشیهای چهرهها بود و موضوع بحث با
شخصیتیمانندمسعودفراستیهمنمیتوانست
جز جنجال و حاشیه باشد .ویژهبرنامه «فرمول
یک»بهدلیلشرایطخاصجامعهوبحرانکرونا،
کمی متفاوتتر بــود و فراستی در ایــن برنامه

چهرهایراکهکمترازخودنشاندادهبود،روکرد
وانتقادهاییاجتماعیمطرحکرد.
▪گفتوگوباچاشنیشوخیوکنایه

با وجود این سابقه ،دیگر حدس این موضوع که
«دورهمی»همبدونچالشوحاشیهنخواهدبود
سخت نیست .مهران مدیری به عنوان مجری ،از
لحاظسنوسال،سابقه،تجربهوجایگاهحرفهای
با علی ضیا و آرش ظلیپور ،قابل قیاس نیست.
عالوه بر این ،مدیری در «دورهمی» نشان داده
خیلیخوبمیتواندمنظوراصلیخودراباکنایه

و شوخی برساند و سواالت حاشیهای را مطرح
کند .طبق رویهای که گفتوگوها در «دورهمی»
دارند،انتظارنمیروداینبرنامهصرفاحولمحور
حاشیهها بچرخد و احتمال میرود صحبتهای
جدی نیز در حوزه نقد و به طور کلی سینما مطرح
شود .مسائل شخصی هم حتما در این گفتوگو
جایی خواهند داشــت و مهران مدیری دربــاره
ویژگیهای شخصیتی فراستی سواالتی خواهد
کــرد .نتیجه چنین گفتوگویی جز یک برنامه
چالشیوالبتهبامزهوسرگرمکنندهممکناست
چهباشد؟

سرنوشت جذاب و پر ابهام همگناهان

محسن کیایی در مقام نویسنده و بازیگر سریال «همگناه» ،حضور موفقی در نمایش خانگی داشته است
موجهی نبود که با دختر جوانی ازدواج کرده
بود و در سریال «هیوال» هم ماجرا کمدی بود
اما موقعیت و شخصیت «آرمان» و «زیبا» کمی
با نمونههای قبلی متفاوت است و مورد عالقه
تماشاگران بوده است.

با پایان یافتن سریال «کرگدن» ،این روزها
«همگناه»« ،دل» و «خــوابزده»  3مجموعه
در حال انتشار نمایش خانگی هستند .بین
این سه« ،خوابزده» به دالیل مختلف از جمله
پخش انحصاری در روبیکا ،چندان دیده
نشده« ،دل» مورد انتقاد فــراوان مخاطبان
است و تنها «همگناه» موفق شده در نمایش
خانگی خودی نشان بدهد و مورد استقبال
تماشاگران قرار بگیرد .این سریال از لحاظ
میزان بیننده در رتبه اول است و «دل» بعد
از آن در جایگاه دوم قرار دارد .روز دوشنبه
قسمت آخر فصل اول «همگناه» منتشر شد
و قرار است پس از وقفه یک هفتهای ،ادامه
انتشار آن از سر گرفته شود.

▪انتخاب خوب بازیگران اصلی و فرعی

▪شنا خالف جهت آب

«هـمگــنــاه» قصه عاشقانهای دارد و از این
نظر مورد پسند مخاطبان است .تقریبا همه
شخصیتهای اصلی ســریــال ،درگــیــر یک
ماجرای عاطفی هستند که سرنوشت پایان
رابطه همه آنها برای مخاطب اهمیت زیادی
پیدا کرده است .قصه سریال مانند تولیدات
اخــیــر مــدیــوم نمایش خانگی از الگوهای
پرتکراری مانند الکچری بــودن ،وجــود یک
قــدرت مافیایی ،مثلثهای عشقی و امثال
اینها پیروی نکرده ،بنابراین نسبت به دیگر
آثار برای تماشاگر تازگی دارد .گرچه در این
مجموعه هم خانواده اصلی که شاهد قصه
آنها هستیم ،ثروتمند هستند اما سریال روی
ی مانور نمیدهد و مخاطب بیشتر
الکچریباز 
از آن که سرگرم جذابیتهای ظاهری مانند
خانههای دوبلکس ،ماشینهای لوکس و
لبا سهای آن چنانی باشد ،درگیر اتفاقات
قصه است.

▪ریتم خوب و راکد نماندن قصه

قصههای کـماتــفــاق و ریتم کند داســتــان،
مهمترین ایرادهایی هستند که در سریالهای
جــدیــد نــمــایــش خــانــگــی دیــــده ش ــدهان ــد و
صدای اعتراض مخاطبان را درآوردهانــد .از
امتیازهای مهم «همگناه» راکد نبودن قصه و
سرعت خوب داستان است که باعث میشود
مخاطب را منتظر تماشای ادامه قصه نگه دارد
و او را دنبال قصه بکشاند.
«ه ـمگــنــاه» شخصیتهای متعددی دارد
که میتوانست به نقطه ضعف قصه تبدیل
شود اما این کاراکترها به زور به قصه وصله
نشد هاند و ارتباط خوبی با داستان اصلی و
خردهداستانها دارند .شخصیتها هماهنگ
با جریان قصه پیش میروند و میتوان گفت
به خوبی در هر قسمت از سریال ،کموبیش به
آنها پرداخته شده است.

▪عشق متفاوت به سبک «همگناه»

عالوه بر ارتباط «فرهاد» با دختر خانوادهای
بیبضاعت یعنی «هدیه» ،یکی دیگر از روابط
عاطفی کــه مــورد توجه مخاطبان سریال
قرار گرفته ،ارتباط «آرمــان» با «زیبا» است.
«آرمان» چند سال از «زیبا» کوچک تر است اما
ویژگیهای شخصیتی و استقالل او ،باعث
شده به «زیبا» عالقه مند شود .همان طور که
قبال به تفصیل درباره این موضوع نوشتهایم،
در اکثر سریا لهایی که به تازگی در نمایش
خانگی منتشر شده ،شاهد چنین زو جهایی
بودهایم ،اما تفاوت «همگناه» با سریالهایی
مانند «مانکن»« ،رقص روی شیشه» و «هیوال»
که ازدواج یک زوج با اختالف سنی زیــاد را
نمایش دادهاند ،در این است که مثال در سریال
«مانکن» پــای انتقا مجویی در میان بــود یا
کاراکتر «میرخان» در «رقص روی شیشه» آدم

یکی دیگر از ویژگیهای مثبت «همگناه»،
انتخاب بازیگران آن است .حضور ستارههای
باسابقهای مانند پرویز پرستویی و هدیه تهرانی
در سریال برای مخاطب جذاب است .پرویز
پرستویی در «همگناه» کاراکتر متفاوت یا
پیچید های نــدارد و انتظار میرفت حضور
غافلگیرکنند های در سریال داشته باشد
اما شخصیت هدیه تهرانی در نقش یک زن
مستقل ،قوی ،منطقی و باتجربه بسیار مورد
توجه مخاطبان قرار گرفته است؛ شخصیتی
که البته مشابه آن را پیشتر زیاد بازی کرده
اســـت .محسن کــیــایــی نــیــز در نــقــش پسر
شوخطبع و جسوری که بیشتر خوش گذرانی
برایش مهم است تا اتفاقاتی که درون خانواده
رخ میدهد ،از شخصیتهای محبوب سریال
است .این کاراکتر شخصیتی مشابه «پیمان»
در سریال «عاشقانه» دارد و در ادامه تکثیر این
تیپ شخصیت در نمایش خانگی است .مهدی
پاکدل در نقش «فرهاد» ،مــارال بنیآدم در
نقش «سارا» و پدرام شریفی در نقش «پیمان»
هم دیگر کاراکترهای مهم سریال هستند
که به خوبی در نقش خود جا افتاد هاند .از
بازیگران حرفهای انتظاری جز باز یهای
خــوب نــم ـیرود ،امــا چهرههای تـــازهای که
تعدادشان در سریال کم نیست هم به خوبی
از پس نقش خود برآمدهاند و با نقشهای شان
تناسب دارند.

بــاران کوثری از هفتم خرداد
فیلم «کشتارگاه» اثــر عباس
امینی را در سینمای آنالین
خــواهــد داش ــت .ایــن فیلم در
جشنواره فجر  98رونمایی شد
و مانی حقیقی ،حسن پورشیرازی و امیرحسین
فتحی از بازیگران آن هستند.
مهران غفوریان با مسابقه «با
من خوش میگذره» محصول
ســال  ،95به نمایش خانگی
میآید .او در این مسابقه طی
یک سفر ،با امیرحسین صدیق،
حسام لرنژاد خواننده پاپ و بازیگران لبنانی
رقابت میکند.
ســیــمــا تــــیــــرانــــداز بــــه جــمــع
بازیگران فیلم کمدی «کوسه»
به کارگردانی علی عطشانی،
اضــافــه شــد .ایــن فیلم پــس از
«سلفی با دموکراسی» که سال
 98ساخته شد ،دومین همکاری سیما تیرانداز با
علی عطشانی است.
مـــــارال فـــرجـــاد از شــنــبــه با
فیلم تئاتر «طپانچه خانم»
بــه کــارگــردانــی شها بالدین
حسینپور ،در فضای مجازی
دیده میشود .این نمایش سال
 96اجرا شده و نسخه ویدئویی آن از طریق سایت
تیوال ،برای تماشا در دسترس است.
وحید حسینی با سری جدید
برنامه «دستپخت» به تلویزیون
م ـیآیــد .دو قسمت ابتدایی
ســــری جـــدیـــد ،یـــک شــنــبــه و
دوشنبه هفته آیــنــده ،ساعت
 19:30پــخــش مــیش ــود و
قسمتهای بعد ،شنبهها و دوشنبهها روی آنتن
خواهد رفت.
فریبا نادری به عنوان مهمان در
یکی از برنامههای «دورهمی»
حضور داشته است .او تا به حال
مهمان این برنامه نبوده است.
فریبا نــادری آخرین بــار فصل
سوم سریال «ستایش» را در شبکه سه روی آنتن
داشت.
جواد قارایی سازنده مجموعه
مستند «ایرانگرد» از بروز سانحه
برای گروه مستندساز خود که
در حال تصویربرداری در استان
خوزستان بود هاند ،خبر داد.
وی همچنین اعالم کرد مشکوک به کرونا است
و تست خواهد داد.

