سینما و تلویزیون
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عقبافتادنرشیدپورازمدیریوبازغی!

اخبار

جزئیاتیاز«جیران»حسنفتحی
تهیهکنندهسریالتاریخی«جیران»بهکارگردانی
حسن فتحی که این روزهــا مراحل تولید خود را
از سر گرفته است ،درباره این سریال توضیحاتی
ارائه کرد .اسماعیل عفیفه در گفتوگو با ایسنا
در ایــن بــاره اظهار کــرد« :تصمیم بــرای ساخت
«جیران» به سال  ۹۷برمیگردد .داستان سریال
را آقــای احسان جوانمرد به من و آقــای فتحی
پیشنهاد کردند .خالصه داستان چیزی حدود
50صفحه بود و با مطالعه آن متوجه شدیم که کار
از پشتوانه تحقیقی خوبی برخوردار است .از آقای
جوانمرد ،سریال «بانوی عمارت» را که از تلویزیون
پخش شده ،دیدهایم .جالب این که ایشان سریال
«جیران» را پیش از «بانوی عمارت» و در سال ۹۱
نوشته بود که در آن موقع امکانات ساختش مهیا
نشد ».او ادامــه داد« :به هر حال آقــای جوانمرد
هم در «بانوی عمارت» و هم در سریال «جیران»
نشان داد که تسلط خوبی به تاریخ ،آداب و روابط
دوره قاجار دارد .داستان سریال «جیران» هم
بر اساس مستندات زندگی «خدیجه تجریشی»
ملقب به «جیران» نوشته شده است .بخش اعظم
کاراکترهای ســریــال ،شخصیتهای واقعی و
تاریخیهستندازجملهمهدعلیا(مادرناصرالدین
شاه) ،میرزا آقاخان نوری (صدراعظم که پس از
امیرکبیربهصدارترسید)،ملکزادهخانم(خواهر
ناصرالدین شاه و همسر امیرکبیر) و چهار تن از
زنان عقدی شاه .در کنار این ها چند شخصیت
تخیلی نیز در داستان حضور دارنــد و بهگونهای
ماجراهایتخیلیدرطولکاردرهمتنیدهشدهاند
که هیچکجا موجب کجفهمی یا استنباط غلط از
وقایعمسلمتاریخینمیشود».

یادی از کیارستمی
در فیلم اسکورسیزی
مارتیناسکورسیزیبایکفیلمکوتاهکهدردوران
قرنطینهدرخانهساختهدرشبکهبیبیسی۲دیده
شدویادیهمازعباسکیارستمیکرد.
به گزارش مهر ،فیلم کوتاه مارتین اسکورسیزی
پایانبخشمجموعه«فرهنگقرنطینهبامریبِرد»
در شبکه بیبیسی  ۲شد .اسکورسیزی در این
مجموعهبایکفیلمکوتاهشخصیکهتوسطگوشی
همراهشدرایامقرنطینهساختهاست،ظاهرشد.
وی در این فیلم گاهی به صورت عمودی و گاهی
درحالیکهگوشیرابهصورتیکچهارمچرخانده
تابهشکلیحرفهایترچشماندازمدنظرشرانشان
دهد ،درباره مسائل مختلف صحبت کرد .در این
فیلممختصرمیتواننشاطویدرزندگیاشرادر
آپارتمانشدرنیویورکطیروزهایقرنطینهدید.
ما میبینیم که اسکورسیزی در حالی که در خانه
است،دربعضیلحظاتباچهرهایبسیاردرخشان
دیده میشود .گویی با آن چه دارد اتفاق میافتد،
هیچارتباطیندارد.گاهیلبخندیهمهچهرهاش
رامیپوشاندواوراسالهاجوانترنشانمیدهد.
اسکورسیزیدراینفیلم،یادیازآخریندیدارش
با کیارستمی فیلم ساز فقید ایرانی میکند و آن
چه را که کیارستمی به وی درباره غیرقابل اعتماد
بودن زمان گفت ،یادآور میشود؛ هیچ وقت ،وقت
کافی وجود ندارد حتی وقتی خودت هستی و به
نظرمیرسدزمانهمهآنچیزیاستکهداری.

یک شنبه  1۱خرداد 1399
 8شوال .1441شماره 20390

درحالیکه«دورهمی»و«کودکشو»درصدرپربینندهترینبرنامههایتلویزیونهستند«،اتفاق»کمتراز 10درصدبینندهدارد
مصطفی قاسمیان  -دیــروز نتایج تازهترین
نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی درباره
پرمخاطبترین برنامههای تلویزیون منتشر شد
و همه برنامههای باالی  10درصد بیننده را در
اردیبهشت سال  99معرفی کرد .بر اساس این
نظرسنجیشبکهنسیمبا 3عنوانبرنامهدربین
 10برنامه پربیننده تلویزیون ،بیشترین توفیق
را در تولید برنامههای پربیننده دارد .چهار نکته
از گوشهوکنار نتایج این نظرسنجی را در ادامه
میخوانید:
غیبت«اتفاق»رشیدپور
مهم ترین اتــفــاق ایــن فهر ست
غیبت «اتــفــاق» بــا اجـــرای رضا
رشیدپور است .او که در ماههای
گذشته درگــیــر حــواشــی مــربــوط بــه دستمزد
اجراهای تلویزیونیاش بوده ،در تازهترین برنامه
خودتوفیقچندانینداشتهوباوجودبرخورداری
از ساعت پخش مناسب و شبکه پربیننده ،3
نتوانسته «اتفاق» را به فهرست برنامههای باالی
 10درصدتلویزیونبرساند.ایندرحالیاستکه
برنامهورزشی«فوتبالبرتر»،گفتوگویپزشکی
«طبیب»ومسابقهکارآفرینی«میدون»سهبرنامه
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رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

برنامه
دورهمی
کودکشو
مستند حیات وحش
ایرانگرد
به خانه برمیگردیم
ویتامین خ
سیمای خانواده
فوتبال برتر
بچه محل (عموپورنگ)
مدرسه تلویزیونی ایران

محصول شبکه  3هستند که باالی  10درصد
مخاطبدارند.جاماندنرضارشیدپورازاینسه
برنامه،اتفاققابلتأملیاست.
اقبالمردمبهمستند
حضور دو برنامه مستند حیات
وحش و «ایرانگرد» در رده های
ســوم و چــهــارم پربینندهترین
برنامههای سیما ،نکته جالب توجهی است.
در ایــن بین حضور «ایــرانــگــرد» غافل گیری
اصــلــی اس ــت زیـــرا مستند حــیــات وح ــش در
نظرسنجیهای قبلی هم در بین  10برنامه

۲

شبکه
نسیم
نسیم
مستند
مستند
پنج
نسیم
یک
سه
دو
آموزش

مخاطب
 56.5درصد
 36.4درصد
 35.2درصد
 25.8درصد
 25.3درصد
 20درصد
 19.9درصد
 18.2درصد
 17.4درصد
 16.4درصد

پربیننده سیما حضور داشــت .عجیب آن که
مجموعه «ایرانگرد»ی که سال  99روی آنتن
رفته ،بازپخش سری چهارم آن است که نوروز
امسال روی آنتن شبکه یک رفته بــود .این که
بازپخش ایــن مجموعه مستند ،تا ایــن انــدازه
پرمخاطبشده،ازنکاتقابلتوجهاینفهرست
است.

۳

توفیقنسیم،بدون«خندوانه»
شبکه تلویزیونی نسیم بدون آن
که یکی از برندهای اصلی خود را
رویآنتنداشتهباشد،موفقترین

شبکهتلویزیوندراردیبهشتماهبودهاست.این
شبکهدرغیاب«خندوانه»،پنجبرنامه«دورهمی»،
«کـــودکشـــو»« ،ویــتــامــیــن خ»« ،کــتــاببــاز» و
«خونهمونی» را در فهرست برنامههای باالی
 10درصد مخاطب دارد .همچنین دو برنامه
اول با اجــرای مهران مدیری و پژمان بازغی،
صدرنشینان فهرست پربینندهترین برنامههای
تلویزیون هستند .این در حالی است که شبکه
های یک و  ،3رقبای اصلی نسیم ،سه برنامه با
بیشاز 10درصدمخاطبدارند.
نامیازافقنیست
در این فهرست ،از چندین شبکه
تلویزیون هیچ خبری نیست .اگر
نبود نام شبکههای  ،4افق ،پویا،
امید و شما ،به معنای این باشد که این شبکهها
هیچ برنامهای با بیش از  10درصــد مخاطب
ندارند ،اتفاق قابل تأملی اســت .در حالی که
تنها شبکه  4به واسطه آن که به عنوان شبکه
فرهیختگان شناخته میشود و مخاطب آن
خاصتر از دیگر شبکههاست ،عذر پذیرفتهای
داردوخصوص ًاازشبکهافقباحجمباالیحواشی
برنامههایش،انتظارهابسیارباالتراست.
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گپو خندهبهوقت« امشو »

مجید صالحی در تازهترین فعالیت خود ،برنامه گفتوگومحور زندهای را در فضای مجازی اجرا میکند
مائده کاشیان « -امشــو» به کارگردانی مجید
صالحی ،یکی از جدیدترین برنامههایی است که
درفضایمجازیمنتشرشده.اینبرنامهشنبهها
ساعت  21از طریق پخش زنده در اینستاگرام
و سهشنبهها در سرویسهای ویاودی پخش
میشود .اولین تجربه مجید صالحی در زمینه
کارگردانییکشویاینترنتیواجراچگونهبوده
ودر«امشو»چهخبراست؟
▪فاصلهازبازیگریوتجربهکارگردانی

مجیدصالحیدردوسالگذشتهبهجایفعالیت
در عرصه بازیگری،به ســراغ اولین تجربههای
خود در زمینه کارگردانی رفته و در هیچ فیلمی
بازینکردهاست.اوتابستانسال 97اولینفیلم
سینمایی خود یعنی «زیرنظر» را جلوی دوربین
برد که به فــروش قابل توجهی در گیشه دست
پیدانکرد.مجیدصالحیپسازساختاینفیلم،
وارد نمایش خانگی شد و سریال «سالهای دور
از خانه» را ویژه این رسانه تولید کرد .این سریال
کمدی ،تجربه شکست خوردهای برای صالحی
به حساب نیامد اما اتفاق ویژهای هم در کارنامه
اونبود.مجیدصالحیاکنوندرادامهتجربههای
جدید خود ،کارگردانی برنامه «امشو» را برعهده
داشته و با این برنامه برای اولینبار اجرا را هم
تجربهمیکند.
▪شروعپرحاشیهباتیزریعجیب

برنامه «امشو» شروع پرحاشیهای داشت .مجید
صالحیدرتیزرتبلیغاتیاینبرنامهگریمزنانهای

داشت و در خواب میدید که در تعقیب آدمهایی
شبیهبهچهرهخودشمنتهاباآرایشوگریمزنانه
است .او در پایان تیزر با صدای سامان احتشامی
و جواد خواجوی که جزو عوامل و اتاق فکر برنامه
هستند ،از خواب عجیبش بیدار میشود .تیزر
اینبرنامهموردانتقادکاربرانفضایمجازیقرار
گرفت و «مبتذل» خوانده شد .این تیزر عجیب نه
تنها بامزه و خندهدار نبود بلکه ارتباط خاصی هم
بامحتواوساختاربرنامهنداشت.بهنظرمیرسداز
اینگریمزنانهتنهابرایجذابیتودیدهشدنتیزر
«امشو»استفادهشدهاست.
▪معرفیمهمانبهزبانطنز

معرفیمهمانانبرنامه«امشو»درنوعخودجالب
و بامزه است .در قسمت اول برنامه ،احمدرضا
کاظمی طنزنویس و جواد خواجوی که به واسطه
دوبلههای بامزهاش با لهجه مشهدی در فضای

مجازی شناخته میشود ،معرفی مهمانان را
برعهده داشتند .در حالی که تصاویر مهمان
نمایش داده میشد ،هرکدام از این چهرهها با
کنایه به حاشیههای مهم و پرسروصدای مهمان
دربــاره سابقه او و کارنامهاش ،توضیح مختصر
و البته طنزی میدادند .جــواد خواجوی برای
لحظات کوتاهی از آن لحن خاص خود که در
دوبلههایش دارد و احتماال به گوش مخاطب
آشناست ،استفاده میکرد تا معرفی بامزهتری از
مهمانداشتهباشد.
▪میزبانیازچهرههایکمدی

صالحی در «امشـــو» مانند دیگر برنامههای
گفتوگومحور،میزبانچهرههایشناختهشدهدر
حوزه سینما ،موسیقی و ورزش خواهد بود منتها
با این تفاوت که رویکرد آن طنز و سرگرمکننده
است.اینبرنامهدراولینقسمتمیزباندوچهره

پرحاشیه یعنی مهراب قاسمخانی و امیرمهدی
ژوله بود .این دو که بیشتر به عنوان نویسنده آثار
کمدی شناخته میشوند ،در سالهای اخیر
ممنوعالتصویر بودهاند« .امشو» قرار است یک
برنامه مفرح و سرگرمکننده باشد بنابراین در
گفتوگو با مهمانان کمتر موضوعات جدید
مطرح میشود و مجید صالحی بیشتر سواالت
بامزه از مهمانان میپرسد .اگــر قــرار باشد بر
اســاس آن چه در قسمت اول دیدیم قضاوت
کنیم ،گفتوگو طبق ماهیت برنامه دوستانه،
صمیمی و بــامــزه از آب درآمـــده بــود .طبیعتا
پخش یک برنامه گفتوگومحور در بستر فضای
مجازی ،با محدودیتهای کمتری نسبت به
تلویزیون روبهروست بنابراین عجیب نبود که
جنسشوخیهایکنایهآمیزمهرابقاسمخانی
و امیرمهدی ژوله متفاوت باشد .برنامه «امشو»
کنایهای هم داشــت به ممیزیها در تلویزیون
و تذکرهایی که به برنامههای تلویزیونی داده
میشود .در قسمت اول برنامه ،هر از گاهی
شخصیت ناشناختهای که ظاهر موجهی هم
داشت ،ناگهان وارد صحنه میشد و موضوعی را
در گوش مجید صالحی میگفت و بعد از صحنه
خارج میشد .ورود این شخص به استودیو ،به
حالتطنزباعثمیشدمجیدصالحیومهمانان
برنامهحسابکاردستشانبیاید!

چهره ها و خبر ها
لیال حاتمی از روز پنج شنبه
با فیلم «حکایت دریــا» ساخته
بهمن فـــرمـــانآرا ،بــه اک ــران
آن ــای ــن مـــیآیـــد .ایـــن فیلم
ســال  95ساخته شــده و علی
نصیریان ،فاطمه معتمدآریا و پانتهآ پناهیها از
بازیگران آن هستند.
نــویــد مــحــمــدزاده بــا انتشار
تصویر شهید محمدابراهیم
همت در اینستاگرامش نوشته
اســت دوســت دارد نقش این
شهید را بــازی کند .او سوم
خرداد امسال ،در سالروز آزادســازی خرمشهر
نیز تصویری از یــک رزمــنــده را منتشر کــرده
بود.
مهتاب کرامتی از امشب با فیلم
«بهت» به کارگردانی عباس
رافعی در سینمای آنالین دیده
میشود .این فیلم که محصول
سال  96است ،از ساعت 20
با پرداخت  15هزارتومان در ویاودیها قابل
تماشاست.
حمید فــرخنــژاد قــرار بــوده از
دیشب ساعت  ،24بازپخش
ســریــال «حلقه سبز» ساخته
ابراهیم حاتمیکیا را از شبکه4
روی آنــتــن داشــتــه بــاشــد .او
در ایــن ســریــال ،نقش یک روح را بــازی کرده
است.
مــحــمــدحــســیــن لــطــیــفــی در
مراسم آغاز پیشتولید سریال
«ســنــجــرخــان» دربــــاره زمــان
ساخت سریال گفته است که
اگر پیشتولید آن تا  3یا  4ماه
آینده تمام شود ،تصویربرداری آن  6یا  8ماه طول
خواهد کشید.
رضــــا یـــزدانـــی قــطــعــه «ارث
اجـــدادی  »2را وی ــژه سریال
«خانه امن» به کارگردانی احمد
معظمی ،میخواند .او پیشتر
قطعاتی را برای اثر قبلی این
کارگردان یعنی سریال «ترور خاموش» خوانده
بود.
دارا حیایی بــه زودی فصل
ســوم ســریــال «از سرنوشت»
اثــر محمدرضا خردمندان را
از شبکه 2روی آنتن خواهد
داشــت .احتماال این مجموعه
کــه مــربــوط بــه جــوانــی شخصیتهای اصلی
اســت ،پــس از «بچه مهندس» پخش خواهد
شد.

