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خداحافظیعزتی
باکمدیها
جواد عزتی یک سریال و 4فیلم
غیرکمدی آماده نمایش دارد
جواد عزتی روز پنج شنبه با فیلم «شنای پروانه»
اثر محمد کارت به نمایش خانگی آمد و با سریال
«زخم کاری» ساخته محمدحسین مهدویان نیز
ِ
در راه است .او در این فیلم و سریال نقشهایی
کامال جدی بازی کرده و نیز  4فیلم غیرکمدی
آماده اکران دارد .آخرین انتخابهای این ستاره
نشان میدهد که او از نقشهای کمدی فاصله
گرفته و مدتی او را در آثار کمدی نخواهیم دید.

چهره ها و خبر ها

مائده کاشیان  -تلویزیون ماه رمضان امسال نیز سریالها و برنامههای ویژهای را به مناسبت این ماه روی آنتن برد ،اما بنابر واکنشهای مخاطبان و آمار میزان بینندگان سریالها و
برنامهها ،رسانه ملی در جذب مخاطب ،به توفیق ویژهای دست نیافته است .سریالهای ماه رمضان امسال تا نیمه ماه ،کمتر از  50درصد بیننده داشتهاند و برنامههای ویژه افطار
و سحر نیز با کمتر از  20درصد مخاطب ،با استقبال روبهرو نشدند .در ادامه مطلب مروری داشتیم بر برنامه ها و سریالهایی که رمضان امسال روی آنتن رفت.

برنامهها
یحاشی هترین
ب 

ماه عسلیترین

جدیدترین مجری

خالقانهترین دکور

▪با سریال جنایی در راه نمایش خانگی

جــواد عزتی در «شنای پروانه» یکی از بهترین
بازیهای خود را به نمایش گذاشت .او در نقش
«حجت» جوانی که زندگی در جنوب شهر به
او اج ــازه نمیدهد زندگی معمولی و آرامــی
داشته باشد ،بازی بسیار خوبی داشت و ترسها،
جــســارت ،خشم ،دیوانگی و معصومیت این
کاراکتر را کامال باورپذیر به نمایش گذاشت و
احساسات متفاوت او را به مخاطب نشان داد ،در
نتیجه تماشاگر را بسیار خوب با خودش همراه
کرد .اثر بعدی که عزتی به واسطه آن در مدیوم
«زخم
نمایش خانگی دیده خواهد شد ،سریال
ِ
کــاری» است که به زودی منتشر میشود .این
مجموعه فضایی جنایی و رازآلود دارد و طبیعتا
جــواد عزتی هم به عنوان نقش اصلی سریال،
متناسب با ژانر و حالوهوای آن ،نقش پرچالش
و ویژهای را تجربه کرده است.
▪«خورشید» و  4فیلم غیرکمدی

جواد عزتی در سینما هم مانند نمایش خانگی
با آثار اجتماعی و نقشهایی جدی دیده خواهد
شد .او این روزها «خورشید» را روی پرده سینما
دارد و  4فیلم «دوزیــســت»« ،آتــابــای»« ،مغز
استخوان» و «بعد از اتفاق» هم که هنوز اکران
نشدهاند ،هیچ کدام کمدی نیستند .البته فیلم
«دوزیست» در لحظاتی خنده روی لب مخاطب
م ـیآورد و فیلم کامال تلخی نیست ،اما کمدی
محسوب نمیشود و نقش جواد عزتی نیز یک
شخصیت جدی است .از میان این آثــار ،جواد
عزتی در «آتابای» یکی دیگر از بهترین بازیهایش
را در حضور کوتاه خود به نمایش گذاشته است.
جواد عزتی تقریبا یک سال است که از سینما دور
بوده و در فیلم جدیدی بازی نکرده ،بنابراین تا
«زخم کاری» منتشر شود و فیلمهای
زمانی که
ِ
آماده اکرانش رنگ پرده را ببینند ،حاالحاالها
عزتی را با نقشی بامزه و شیرین در سینما و
نمایش خانگی نخواهیم دید.

هرچند که اکثر برنامههای تلویزیون در لحظات
پیشازافطار،بافرمول«ماهعسل»تولیدمیشوند
و ایدههای جدید زیادی وجود ندارد ،اما عنوان
«ماهعسلیترین»برنامهرامیتوانبهبرنامه«مثل
ماه»شبکهسهاختصاصداد.اینبرنامهدرسبک
روایت قصه مهمان ،آیتمها ،دکور و سوژههایی
که دست روی آنها میگذارد ،کامال مشابه «ماه
عسل» عمل کرد و شباهتش با آن برنامه بیش از
دیگربرنامههایویژهافطاربهچشممیآید.

در میان برنامههای ویژه افطار« ،زندگی پس
از زندگی» با موضوع تجربه نزدیک به مرگ،
عملکرد متفاوت و ساختار متفاوتی داشت،
اما کمتر از دیگر برنامهها دیده شد و تقریبا 11
درصد مخاطب داشت .این برنامه در تلویزیون
و فضای مجازی تبلیغات گستردهای نداشت
و در ماه رمضان بیسروصدا و بدون حاشیه
پخش شد .البته پخش برنامه از شبکه چهار هم
در این مسئله بیتاثیر نبود.

معموال در دکور برنامههای ویژه افطار و سحر،
از المانهایی شبیه ماه استفاده و تصویر آسمان
و حرم ائمه نیز در استودیو دیده میشود .یکی
از ایدههای جالب و خالقانه مربوط به برنامه
سحرگاهی«ماهمن»است.دکورطوریطراحی
شده که مجری و مهمان در وسط فضایی مانند
یکحوضبزرگمینشینندواطرافشانازآب
پر شده است .انعکاس تصاویر حرم ائمه ،ماه و
آسماندرآب،دکوررازیباترکردهبود.

شبکه پنج تا به حــال از حضور خوانندگان
موسیقی پاپ استفاده کرده است و امسال
نیز از حضور یک چهره جدید یعنی بابک افرا
به عنوان یکی از مجریان ویژه برنامه «جشن
رمضان» استفاده کرد .این خواننده که با قطعه
«هیچی نمیشه» شناخته میشود ،با این برنامه
برای اولین بار اجرا را تجربه کرد .او در برنامه
اجرای نسبتا خوب و قابل قبولی داشت و در
کنار مجری اصلی برنامه به خوبی ظاهر شد.

سریالها
پربینندهترین

همان طور که از ابتدا انتظار میرفت
مجموعه «احضار» به واسطه فضای
ماورایی و متفاوتی که داشت ،موفق
شد بیشتر از سریال «یــاور» و «بچه
مهندس» مورد توجه قرار بگیرد و
در صــدر پربینند هترین سریا لها
قرار بگیرد .هرچند که  43درصد
مخاطب رقــم زیـــادی نیست ،اما
در مقایسه با دیگر مجموعههای
تلویزیون بیشتر دیــده شده است.
سریال «احضار» پس از ماه رمضان
هم ادامــه دارد و به زودی به پایان
میرسد.

کمبینندهترین

فصل سوم «بچه مهندس» در مقطع
مناسبی از زندگی «جــواد» به پایان
رسید و قصه این شخصیت ظرفیت
زیادی برای ادامه پیدا کردن نداشت،
اما فصل چهارم آن هم جلوی دوربین
رفت و غیرقابل پیشبینی نبود که
نتواند مخاطب زیــادی جــذب کند.
داســتــانهــای فــرعــی فصل چهارم
که مــوازی با ماجرای «جــواد» پیش
مــیرفــت ،جـــذاب نــبــود و کششی
برای پیگیری قصه در مخاطب ایجاد
نمیکرد« .بچه مهندس  »4تنها 37
درصد بیننده داشت.

پرحاشی هترین

ســریــال «یــــاور» ،مانند «ستایش»
حاشیههایمختلفیداشتوقصهآن
موردانتقادفراوانمخاطبانتلویزیون
قرار گرفت ،بنابراین میتوان «یاور»
را پرحاشیهترین ســریــال رمضان
 1400دانست .تصویر غیرواقعی
که از دانشگاه در سریال نمایش داده
شد ،اتفاقات غیرمنطقی داستان و
پرداخت سریال به مسئله خیانت،
موضوعاتیبودکهانتقاداتمخاطبان
را برانگیخت .شباهتهای مجموعه
«یاور» به «ستایش» نیز تبدیل به یکی
ازنقاطضعفاینسریالشد.

تکراریترین شخصیت

گذشته از شباهتهایی که قصه
«یــاور» به سریال «ستایش» دارد،
مشخصا کاراکتر «یـــاور» بــا بــازی
داریوشارجمندهممشابه«حشمت
فردوس» است .ادبیات ،نصیحتها،
جدیت و اصــول و مــرام او در کــار و
زندگی ،همه و همه یادآور شخصیت
«حــشــمــت» بـــود .بـــازی داریـــوش
ارجمند هم مانند بازی او در سریال
«ستایش» بــود و تــفــاوت زی ــادی با
حضورش در آن مجموعه نداشت،
بنابراین میتوان از «یاور» به عنوان
تکراریترین شخصیت یاد کرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ضعیفترین بازیها

در میان  3سریالی که ماه رمضان
امــســال پخش شــد ،شــاهــد بــازی
چشمگیر و مــتــفــاوتــی نــبــودیــم،
بنابراین نمیتوان از بــازی چهره
خاصی به عنوان بهترین بازی یاد
کــرد ،اما سریال «احضار» از چند
چهره جدید استفاده کرد که بازی
خوبی در سریال نداشتند و بازی
ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند.
چهر ههای جدید و جــوان سریال
«یـــاور» یعنی محمد رشنو و دریــا
مقبلی نیز حضور موفقی در این
سریال نداشتند.

داریــوش مهرجویی در مراسم
اعــام برگزیدگان یازدهمین
دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه
ایــران ،نشان ایسفا را دریافت
کــــرد .ایـــن نــشــان بــه مفاخر
سینمای ایــران اهــدا میشود .ایــن مراسم به
صورت آنالین برگزار شده است.
لیال حاتمی در تیزر تبلیغاتی
یک نشان تجاری لوازم خانگی،
حضور پیدا کــرده و در تبلیغ
یخچال بــازی کــرده اســت .او
پیش از این هم در همکاری با
نشان تجاری دیگری تجربه حضور در تبلیغات
لوازم خانگی را داشته است.
رویــا نونهالی تقریبا یــک ماه
دیــگــر بــا فــصــل دوم ســریــال
«ملکه گدایان» ساخته حسین
سهیلیزاده ،در نمایش خانگی
حضور خواهد داشــت .فصل
اول این مجموعه در  19قسمت منتشر شد و
چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید.
مــهــدی پـــاکـــدل در ســریــال
«جیران» ساخته حسن فتحی،
نقششخصیتیبهنام«سلمان»
را بازی میکند و گریم متفاوتی
در این مجموعه دارد .پس از
«همگناه» ،این دومین تجربه حضور پاکدل در
نمایش خانگی است.
نسیم ادبــی در تله تئاتر «اتاق
عـــــروس» نــوشــتــه والــنــتــیــن
کراسناگوروف و به کارگردانی
محمد قنبری ب ــازی خواهد
کــرد .ایــن تله تئاتر مانند تله
تئاتر «سهم زن» و «یک آشنایی ساده» از طریق
ویاودیها منتشر میشود.
ســـجـــاد افــــشــــاریــــان فــیــلــم
کالسیک «مــاجــرای نیمروز»
به کارگردانی فرد زینهمان را
ویژه مخاطبان نابینا توضیحدار
کرده است .این نسخه از فیلم
محصول سال  ،1952اکنون در سایت سوینا
قابل دسترس است.
امــیــر مــقــاره خــوانــنــده ماکان
بند ،وارد عرصه بازیگری شده
و در سریال «جــزیــره» ساخته
سیروس مقدم بازی میکند.
گفته میشود این خواننده پاپ
پیشتر دورههای بازیگری را گذرانده و پیشنهاد
بازیگری نیز داشته است.
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