سینما و تلویزیون

6
تلویزیون

دو شنبه  16تیر 1399
 14ذی القعده .1441شماره 20417

ادامهسریال«پدر» در«آقازاده»؟

چهره ها و خبر ها

چند نکته درباره شباهتهای سینا مهراد و لعیا زنگنه به نقشهای قبلیشان در سریال تلویزیونی سال97
▪خانوادهای شبیه خانواده «پدر»

قاضیزادههاشمی:مجلسبهدنبال
تقویتشبکههایبرونمرزیاست
عضوهیئتشوراینظارتبرصداوسیماازموافقت
نمایندگان مجلس با تقویت شبکههای برونمرزی
صداوسیماخبرداد.
سیداحسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با
فارسدربارهبیانیهنمایندگاندرخصوصحمایت
از شبکههای بــرون مــرزی توضیح داد« :پیش از
این ،در بودجه سال 97یک ردیف مستقل بودجه
و اعتبار ویــژه از ســوی مجلس بــرای شبکههای
برونمرزی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده
بود ،اما فرایند آن توسط سازمان برنامه و بودجه به
شکل معکوس انجام و امسال هم به توقف پخش
تعدادی از شبکههای برونمرزی از ماهوارهها
منجرشدکهبههیچعنوانقابلقبولنیست».وی
خاطرنشان کرد« :تخصیص نیافتن بودجه ارزی
شبکههای برونمرزی و توقف پخش این شبکهها
از ماهوارهها ،در اصل به این معناست که صدای
نظام جمهوری اسالمی ایران در دنیا قطع شده
است».قاضیزادههاشمیتصریحکرد«:نهتنهاباید
درصدد حمایت از شبکههای برونمرزی موجود و
تقویت این رسانهها باشیم بلکه الزم است از منظر
کمیهمافزایشیابند».
وی با تأکید بر نگاه حمایتی نمایندگان مردم به
شبکههای برونمرزی گفت« :مجلس شورای
اسالمی پیش از ایــن نیز با پیش بینی بودجه
مستقل برای شبکه های برون مرزی جمهوری
اسالمیدرصددتقویتوبرجستهکردننقشاین
رسانه ها بود .این نگاه حمایتی در مجلس یازدهم
تقویت می شود و امیدواریم در ادوار بعدی مجلس
هم ماندگار باشد».

سینمای جهان

مائــده کاشــیان  -از زمانــی کــه
اســامی بازیگران ســریال «آقازاده» به
کارگردانــی بهرنــگ توفیقی منتشــر
شــد ،حضور بعضــی بازیگران ســریال
«پدر» در این مجموعه ،نامهای مشــابه
برای کاراکترهای آنها و به ویژه حضور
سینا مهراد در نقش «حامد تهرانی» با
نام و گریمی مشــابه در ســریال «پدر»،
باعث شد این سوال در ذهن مخاطبان
ایجاد شــود که آیا مجموعــه «آقازاده»
ادامه ســریال «پدر» اســت یا ارتباطی
میان این دو اثر وجود دارد؟ اکنون پس
از انتشار دو قسمت از سریال «آقازاده»،
با مقایسه شخصیت و خانواده «حامد»
در دو ســریال ،بــه ایــن ســؤال پاســخ
میدهیــم کــه آیــا ایــن دو مجموعــه
ارتباطی با هم دارند یا نه.

ِ
«حامد» با ایمان و سربهزیر
▪

قبل از مقایسه هر ویژگی و شباهتی ،نام «حامد
تهرانی» ،این شخصیت در سریال «پدر» را برای
مخاطب یادآوری میکند .نه تنها اسم ،شباهت
ظاهری و گریم سینا مهراد ،بلکه خصوصیات
اخالقی او در نقش «حامد تهرانی» هم نشان
میدهدکهکاراکتر«حامد»درسریال«آقازاده»،
مشابه همان شخصیت «حامد» در سریال «پدر»
است .او در این سریال نیز مانند مجموعه «پدر»،
جوانی با ایمان ،محجوب و درستکار است و
شخصیت مثبتی دارد .در «آقــازاده» دختری
که به عنوان طعمه برای ریختن آبروی او وارد
زندگیاش شده ،به او عالقه مند میشود و به
این ترتیب «حامد» درگیر یک رابطه عاشقانه
میشود.البتهدرسریال«پدر»،شخصیت«لیال»
با چنین قصد و نیتی وارد زندگی «حامد» نشده
بود،اماعالقهیکطرفهاوبهاینشخصیتوابراز
عالقه به «حامد» ،مسئلهای است که در سریال

«آقــازاده» هم دیده میشود ،بنابراین ارتباط
«حامد» و «راضــیــه» در ایــن مجموعه ،رابطه
«حامد» و «لیال» در «پدر» را در ذهن مخاطب
تداعی میکند.
▪آقازاده ،نه یک دانشجوی معمولی

برخالف شخصیت «حامد» ،شغل و جایگاه
اجتماعی او تفاو ت مهمی با ایــن کاراکتر
در سریال «پــدر» دارد« .حــامــد» در سریال
«آقـــازاده» کارمند دستگاه قضایی و فرزند
یکی از مسئوالن است ،در حالی که «حامد»
در سریال «پدر» ،یک دانشجوی معمولی بود
و به لحاظ جایگاه اجتماعی ،موقعیت کامال
متفاوتی نسبت به «حامد» جدید داشت .سینا
مهراد در این سریال ،به نوعی همان نقش خود
در سریال «پدر» را بازی کرده ،منتها اینبار به
تناسب قصه و مضمون سیاسی سریال ،در
موقعیت خاص و متفاوتی دیده میشود.

خانواده «حامد تهرانی» در سریال «آقازاده»
نیز بیشباهت بــه خــانــواده ایــن شخصیت
در سریال «پــدر» نیست .کاراکتر «شریفه»
در این خانواده ،شخصیتی است که بیشتر
از همه این شباهت را یــادآوری میکند .در
سریال «آقازاده» هم نقش این کاراکتر را لعیا
زنگنه بازی میکند و ویژگیهای شخصیتی
و رفتارهای او نیز مشابه «شریفه» در سریال
«پدر» است .این شخصیت در «آقــازاده» هم
مادر دلسوز و نگرانی است که ارتباط خوب و
صمیمانهای با پسر و همسر خود دارد .سبک
ارتباط او با عروسش «راضیه» و رفتارهای
مهربانانهای که با او دارد ،یادآور «شریفه» در
سریال «پدر» است .عالوه بر این ،بازی لعیا
زنگنه در «آقــازاده» نیز مانند بازیاش در آن
سریال است ،اما پدر «حامد» یعنی «حاج رضا
تهرانی» با بازی امین تــارخ ،تفاو تهایی با
«حاج علی تهرانی» با بازی مهدی سلطانی
در سریال «پــدر» دارد .غیر از تفاوت نــام و
بازیگر این نقش ،شخصیت «حاج رضا» یکی
از مسئوالن دولتی اســت ،امــا «حــاج علی»
شغل بازاری و جایگاه متفاوتی داشت .هرچند
که «حاج علی» هم مانند «حاج رضا» رابطه
دوستانهای با «حامد» داشت ،اما جدیت این
کاراکتر و بازی مهدی سلطانی ،با شخصیت
«حاج رضا» و بازی امین تــارخ ،تفاو تهایی
دارد که باعث شده شباهت این دو شخصیت به
یکدیگر کمتر به چشم بیاید .با این حال به نظر
میرسد در نهایت ،آن چه «آقازاده» را به «پدر»
شبیه کرده ،تنها شباهتهای ظاهری است
و سازندگان سریال ،این بار قصد داشتهاند
تا با استفاده از تداعی کاراکترهای «پدر» در
ذهن ،مخاطب را سریعتر با قصه ،اتمسفر و
شخصیتها آشنا کنند ،وگرنه درام دو سریال
شباهت چندانی به یکدیگر ندارد.

اعالم بیهیجانآرای مردمیدر«عصرجدید»
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بازیگر فیلم «محمد رسولا»...
درگذشت
ارل کامرون بازیگر نقش «نجاشی» پادشاه حبشه
در فیلم سینمایی «الرساله» (محمد رسولا...
(ص)) در سن  ۱۰۲سالگی درگذشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این بازیگر
قدیمی و مطرح سینمای هالیوود که بیشتر به
خاطر بازی در فیلم سینمایی «الرساله» (محمد
رســـــولا(...ص)) در میان ایــرانــیــان شناخته
م ـیشــود ،در ســن  ۱۰۲سالگی درگــذشــت.
کامرون از اولین بازیگران سیاهپوست سینمای
انگلستان بود .او در سال  ۱۹۵۱نقشآفرینی
در سینما را آغاز کرد و در سال  ۱۹۵۹در فیلم
سینمایی «یاقوت کبود» درخشید .ایــن فیلم
سینمایی در زمان خود پیشرفت چشمگیری را
رقم زد و همچنین توانست جایزه بفتای بهترین
فیلم را هم دریــافــت کند .کــامــرون در «گلوله
آتشین» که از مجموعه فیلمهای جیمز باند است
نیز سابقه حضور دارد .از آخرین نقشآفرینیهای
او نیز مـیتــوان به فیلم سینمایی «تلقین» به
کارگردانی کریستوفر نــوالن در سال ۲۰۱۰
اشاره کرد.

روز شنبه نتیجه رقابت شرکتکنندگان «عصر
جدید» در مرحله آرای مردمی اعــام شد و
شرکتکنندگانی که به کمک آرای مردم به
مسابقه بازگشتند ،مشخص شدند .برخالف
ســال گذشته کــه بــرنــدگــان هــر قسمت ،در
برنامهای مستقل و با حضور شرکتکنندگان
اعالم میشدند ،امسال نفرات برنده در پایان
برنامه «هشتگ عصر جدید» معرفی شدند.
▪مشخص نبودن تعداد دقیق آرا

از میان  84شرکتکنندهای که به مرحله آرای
مردمی راه پیدا کرده بودند 12 ،شرکتکننده
موفق شدند به مرحله دوم صعود کنند .سال
گذشته تعداد دقیق آرایی که مردم به هرکدام
از شرکتکنندگان مسابقه داده بودند اعالم
میشد ،اما امسال تنها تعداد کل آرای مردم
که  26میلیون رای بود ،اعالم شد .حتی نام
نفراتبرندههمبهترتیبحضوردربرنامهاعالم
شد و به عنوان مثال ،اولین و آخرین برنده به
معنای بیشترین و کمترین رای نبود .برخالف
سری اول ،امسال نتایج آرای مردمی بسیار
بیهیجان اعالم شد و جذابیت زیادی نداشت.
حتی در کنار خواندن اسامی 12برنده ،تصویر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یا بخشی از اجــرای شرکتکنند هها نمایش
داده نشد تا مخاطب برندهها را به یاد بیاورد.
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محسن کیایی فیلم «ایستگاه
اتمسفر» به کارگردانی مهدی
جعفری را در نوبت اکران آنالین
دارد .این فیلم سال  95ساخته
شده و ژاله صامتی ،رویا افشار،
شاهرخ فروتنیان و آناهیتا افشار از بازیگران آن
هستند.
آزاده صمدی از فــردا با فیلم
کمدی «زیرنظر» به کارگردانی
مجید صــالــحــی ،بــه نمایش
خانگی مـیآیــد .ایــن فیلم که
دی مــاه ســال  98اکــران شده
بود ،پس از تعطیلی سینماها ،در سینمای آنالین
به نمایش درآمد.
بـــهـــرام افــــشــــاری در فیلم
«صحنهزنی» بــه کارگردانی
علیرضا صمدی ،گریم بسیار
متفاوتی داشته و با این فیلم،
بار دیگر ایفای نقش در یک اثر
غیرکمدی را تجربه کرده است  .او اکنون سریال
«دل» را در نمایش خانگی دارد.
کــاوه آفــاق خواننده موسیقی
پــاپ و راک در دومــیــن تجربه
خود در زمینه بازیگری ،به جمع
بازیگران سریال «خانه امن»
ساخته احمد معظمی اضافه
شده و در این سریال ،نقش یک «قاچاقچی ارز»
را بازی میکند.
بهنام بــانــی در فیلم کمدی
«گشت  »3به کارگردانی سعید
سهیلی ،نقش یــک زمــیـندار
بزرگ را برعهده دارد که طی
اتــفــاقــاتــی بــا شخصیتهای
اصلی فیلم یعنی «حسن» و «عطا» آشنا میشود.
کیهان ملکی درباره حضور در
ســری جدید ســریــال «روزگ ــار
جــوانــی» ،گفته ،فعال از سوی
سازندگان ،صحبتی با او نشده
اســت .پیشتر اعــام شده بود،
قرار است یکی از بازیگران دو فصل نخست ،در
سری جدید بازی کند.

▪یک تغییر مثبت و منفی

یکی دیگر از تغییرات مهمی که امسال در روند
تعیین برندگان آرای مردمی اتفاق افتاده ،این
است که از میان همه شرکتکنندگانی که
در  20برنامه مرحله اول ،به آرای مردمی راه
پیدا کردهاند 12 ،نفر از افرادی که بیشترین
رای مردم را کسب کرد هاند به عنوان برنده
معرفی شدهاند .از آن جایی که قبال در برنامه
به این موضوع اشاره نشده بود ،مخاطبان در
هر قسمت از برنامه ،شرکتکنندگانی را که به
آرای مردمی راه پیدا کردهاند با یکدیگر مقایسه
کــرده و نسبت به دیگر استعدادها در همان
برنامه سنجیدهاند .عالوه بر این ،ممکن است
یکی از برنامهها به دالیل مختلف تعداد بیننده
بیشتری داشته باشد ،پس احتماال میزان
مشارکت مردم نیز در آن برنامه بیشتر بوده و
شرکتکنندگانی نیز که در آن برنامه به مرحله
آرای مردمی رفتهاند ،شانس بیشتری برای
کسب رای بیشتر داشتهاند .نکته مثبت این
که این شیوه ،باعث شده حق شرکتکنندگان

امیر جعفری این روزها مشغول
ایــفــای نقش در فیلم کمدی
«رقــصــنــده» کـــاری از بهمن
گــودرزی است .او در این فیلم
بــا گــریــم متفاوتی ظــاهــر و با
بازیگرانی مانند امین حیایی و ریحانه پارسا
همبازی شده است.

گروههای خوبی که به عنوان گروه مرگ از آنها
یاد میشد ،ضایع نشود و شرایط عادالنهتر
باشد.
▪هم سو بودن نظرات مردم با داوران

نتایج آرای مردمی نشان میدهد ،مردم در
سری دوم «عصر جدید» ،بیشترین رأی را به
استعدادهای خوانندگی دادهاند و از مجموع
 12شرکتکنندهای که به مرحله دوم صعود
کردند ،پنج شرکتکننده خواننده هستند.
استعدادهای ورزشی هم موفق شدهاند نظر

مردم را جلب کنند و چهار شرکتکنند های
کــه بــا رای م ــردم بــه مسابقه برمیگردند،
اجــرای خود را در زمینه رشتههای ورزشی
به نمایش گذاشتهاند .از میان  12برنده ،دو
شرکتکننده نیز شعبدهباز بودهاند .درباره هم
سو بودن نظر مردم با قضاوت داوران نیز ،آرای
مردمی نشان میدهد ،مخاطبان اختالف نظر
چندانی با داوران نداشتهاند،به طوری که 9
نفر از برندگان ،در مسابقه از داوران چهار رای
سفید و تنها سه شرکتکننده دو یا سه رأی
سفید گرفتهاند.

سحر قریشی به زودی با فیلم
سینمایی «زنها فرشتهاند »2
به سینماها میآید .او همچنین
فیلم سینمایی «نــارگــیــل» را
آماده اکران دارد .هر دوی این
آثار در ژانر کمدی ساخته شدهاند.
افشین هاشمی عضو شورای
سیاستگذاری جشنواره فیلم
کوتاه «سلفی  »20شــد .این
جشنواره ،نخستین جشنواره
سینمایی بــا مــوضــوع زندگی
پساکروناست که نتایج و تبعات شیوع این ویروس
را بررسی میکند.

