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«غیررسمی  »3امشب پخش میشود

سینمای جهان

جاناتانپرایسشوالیهشد
بازیگرباسابقهانگلیسینشانشوالیهرادریافتکرد.
به گــزارش صبا ،جاناتان پرایس بازیگر مطرح
بریتانیایی و پــرو لیت نویسنده ،آشپز و مجری
آفریقایی-انگلیسی از جمله شخصیت های
فرهنگی هستند که به مناسبت تولد ملکه الیزابت
دوم با اعطای نشان شوالیه تجلیل می شوند.
جاناتان پرایس بازیگر نقش «گنجشک اعظم»
در سریال «بازی تاج و تخت» که قرار است نقش
«پرنس فیلیپ» را در فصل هــای پنجم و ششم
مجموعه «تــاج» نیز بــازی کند ،بــرای خدمت در
عرصه نمایش و امور خیریه مفتخر به لقب شوالیه
شد .این بازیگر نامزد جایزه اسکار ،دربــاره این
نشانافتخارچنینگفت«:اینکهبریتانیاهمچنان
ِ
به کسانی که در هنر فعالیت می کنند ،احترام
می گــذارد ،تایید کننده ایــن موضوع اســت که
هنرمندان در مسیر زندگی ما نقش مهمی دارند».
جاناتان پرایس سال ۲۰۱۹برای ایفای نقش «پاپ
فرانسیس»نامزدجایزهاسکارنقشاولمردشد.

بازگشتالرنسفیشبورن
به«جانویک»
الرنس فیشبورن از بازیگران قسمتهای پیشین
«جان ویک» تایید کرد که در فیلم چهارم از این
مجموعه هم حضور دارد.
به گزارش مهر ،در حالی که در چند هفته اخیر
بر شمار بازیگران فیلم جدید «جان ویک» افزوده
شده ،الرنس فیشبورن نیز تایید کرد که شخصیت
وی در فیلم جدید حضور خواهد داشت .در حالی
که به تازگی گفته شد بیل اسکارشگورد نیز از
جمله بازیگرانی است که در حال مذاکره برای
بازی در فیلم چهارم است ،روشن شد کیانو ریوز
تنها بازیگری نیست که حضورش در فیلم چهارم
قطعی است و الرنس فیشبورن هم بار دیگر در
نقش «شاه با ِوری» بازی میکند.
تاریخی که برای اکران «جان ویک  »۴تعیین شده
 ۲۷می  ۲۰۲۲است.

دوشنبه  2۴خرداد 1400
 3ذی القعده .144۲شماره 2068۳

پخش سومین قسمت مستند «غیررسمی»
رهبر معظم انقالب اسالمی با روایتهایی از
دستاوردهای محققان جوان نسل انقالب،
یشود.
آغاز م 
به گــزارش تسنیم ،با پخش سومین قسمت
مستند «غیررسمی» در حضور رهبر معظم
انقالب اسالمی ،داستان به ثمر رسیدن برخی
از دستاوردهای محققان جوان نسل انقالب
جهاد دانشگاهی روایت میشود.
روایتی از دیدارهای پنجشنبهای فعاالن حوزه
علم و فناوری با حضرت آیــتا ...خامنهای
در ســومــیــن قسمت از مــجــمــوعــه مستند

«غیررسمی» روز دوشنبه  24خرداد ،ساعت
 19:45از شبکه سوم سیما ،سایت و صفحات
 KHAMENEI.IRدر شبکههای اجتماعی
پخش میشود .همچنین این مستند سهشنبه
 25خردادساعت 17ازشبکهخبر،چهارشنبه
 26خــرداد ساعت  22از شبکه افــق و پنج
شنبه  27خرداد ساعت  17از شبکه  4سیما
بازپخش خواهد شد.
یکی از برنامههای مستمر حضرت آی ـتا...
خامنهای که از سالهای گذشته برقرار بوده،
بــرگــزاری جلسات گــونــاگــون بــا طیفهای
مختلف علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری

اســت .جلساتی کــه در فضایی متفاوت از
دیدارهای رسمی برگزارشده و رهبر انقالب
پ ــای صحبتها و درد د لهــــای حــاضــران
مینشینند که بخشی از این جلسات ،از سال
 95در قالب جلسات «پنجشنبهای» برگزار
شده است.
قسمت اول ایــن مجموعه به دیــدار «راویــان
دفاع مقدس» و قسمت دوم به موضوع «مروری
بر دیــدارهــای پنج شنبهای» رهبر انقالب و
حاشیههای این جلسات پرداخته بود.
در بخشی از سومین قسمت این مجموعه که
به کارگردانی علی صدر ینیا تولید شده،

مائده کاشیان

مدتی پیش پس از اعتراض فراوان مخاطبان به
کیفیت سریال «مردم معمولی» ،این مجموعه
پس از انتشار  6قسمت ،کمی تغییر مسیر داد
و قسمتهایی که تا پیش از این تغییر ،منتشر
شده بود از آرشیو فیلیمو حذف شد ،بنابراین
قسمت هفتم سریال به عنوان قسمت اول در
دسترس مخاطبان قرار گرفت .آیا ایجاد تغییر
در سبک و ساختار «مردم معمولی» اوضاع را به
نفع سریال تغییر داده و در مقایسه با  6قسمت
قبلی چه تغییراتی در این مجموعه ایجاد شده
است؟ در ادامه مطلب تغییر و تحوالت سریال
را بررسی کردهایم.
▪قصهمحور شدن «مردم معمولی»

سریال «مــردم معمولی» به سبک سیتکام
ساخته شده بود و در لوکیشن ثابت با استفاده
از شخصیتهای ثابت ،ماجراهایی را روایت
میکرد .یکی از انتقادات اصلی مخاطبان
راجع به مجموعه «مردم معمولی» این بود که
سریال قصه و هدف خاصی را دنبال نمیکند
و موقعیتهایی که در سریال به عنوان موقعیت
کمدیمیبینیم،بامزهنیستند.مه مترینتغییر
درادامهسریال«مردممعمولی»ازهمینجاآغاز
شدهاست.سازندگانسریالتصمیمگرفتنداز
قسمت هفتم ،این مجموعه قصهمحور باشد و

سریال هر بار داستان مربوط به شخصیتهای
خاصی را دنبال کند .در «مردم معمولی» جدید
هر چند قسمت از سریال به یک قصه مشخص و
دنبالهدارمیپردازدوپسازبهسرانجامرسیدن
ماجرا،داستانجدیدیدررابطهباکاراکترهای
دیگری روایت میشود.
▪کیفیتقصهها

هرچند که قصهمحور شدن «مردم معمولی»
میتواند مخاطب را بیشتر از قبل برای دنبال
کــردن سریال ترغیب کند ،اما این موضوع
کامال بستگی به کیفیت داستانهای سریال
دارد .قصههایی که تا قسمت نهم در سریال
دیدهایم ،مربوط به ماجراهایی مانند ازدواج
کاراکترهای سریال با یکدیگر یا بازگشت
عشق قدیمی یکی از شخصیتها بوده است.

این موضوعات آن قدر ظرفیت نداشتهاند که
انگیزه پیگیری سریال را در مخاطب تقویت
کنند« .مردم معمولی» به قصههای جذابتر
و سرگرمکنندهتری احتیاج دارد تا نسبت به
قسمتهای اولیه ،تحول مهمی در آن ایجاد
شود .طبق آن چه در واکنشهای مخاطبان
دیده میشود ،با انتشار قسمتهای جدید
هم اتفاق مهمی برای سریال رخ نداده است.
▪بازی بازیگران

از همان ابتدا یکی از نقاط ضعف سریال
«مردم معمولی» ،شخصیتهای کلیشهای،
بازیهای اغراقشده و ضعیف بود .تغییراتی
که در سریال به وجــود آمــده ،نتوانسته این
ایراد را برطرف کند .البته که رامبد جوان در
قسمتهای جدید نسبت به  6قسمت اول

چهره ها و خبر ها

رئیس و تعدادی از محققان جوان نسل انقالب
جهاددانشگاهی در حضور رهبر معظم انقالب
اسالمی ،در فضایی متفاوت از دیدارهای
رسمی و صمیمانه ،داستان به ثمر رسیدن
برخی از دستاوردها ،درد دلها و مشکالت
پیش پای خود را روایت میکنند.

تغییری در بازی خود ایجاد و سعی کرده حالت
عادی صورتش را بیشتر حفظ کند و بیشتر
با لحن معمولی صحبت کند ،اما همچنان
کاراکتر بامز های نیست .شبنم مقدمی نیز
نسبت به  6قسمت قبلی حضور پررنگتری در
سریال داشته و بازی نسبتا کنتر لشد هتری
دارد ،اما این بازیگر در مقایسه با خودش و
باز یهای خوبی که از او دید هایم ،همچنان
حضور راضیکنندهای در سریال ندارد .دیگر
بازیگران سریال مانند خاطره اسدی ،کمند
امیرسلیمانی و لیلی رشیدی نیز تغییر قابل
توجهی نداشتهاند ،بنابراین نمیتوان گفت
کیفیت باز یها در قسمتهای جدید تغییر
عجیب و غریبی داشته است.
▪حضور بازیگران جدید به عنوان مهمان

یکی دیــگــر از تــغــیــیــرات ،مــربــوط بــه حضور
بازیگران مهمان در سریال بوده است .تا به حال
سپند امیرسلیمانی ،مهران غفوریان و شبنم
فرشادجو ،به عنوان بازیگر مهمان در «مردم
معمولی» ایفای نقش کردهاند .در شرایطی
که قصهها به ان ــدازه کافی جــذاب نیستند،
موقعیتهای کمدی موقعیتهای ســاده،
تکراری و پیش پا افتادهای هستند ،نقشهایی
که به تناسب داستان اضافه میشوند و حضور
بازیگر مهمان نیز نمیتواند کمک زیادی به باال
رفتن سطح کیفیت سریال و شوخیها بکند،
بنابراین «مردم معمولی» همچنان نتوانسته با
تغییرمثبتوچشمگیریمخاطبراراضیکند.

مــحــســن کــیــایــی بــه بــیــمــاری
کووید 19-مبتال شده است.
پــوریــا رحیمی ســام بــا انتشار
ایــن خبر در اینستاگرامش،
بـــرای محسن کیایی آرزوی
سالمتی کــرد .تقریبا  10روز
قبل مصطفی کیایی نیز به این بیماری مبتال شد.
بـــرزو ارجــمــنــد در س ــری آخر
مــســابــقــه «شـ ـبه ــای مــافــیــا»
کاری از سعید ابوطالب شرکت
خواهد کــرد و در ایــن مسابقه
با علیرضا طلیسچی خواننده
پاپ ،امیرعلی نبویان و علیرضا نیکبخت واحدی
همبازی خواهد شد.
احــمــد نجفی از جمعه هفته
جاری بازپخش سریال «کارآگاه
عــلــوی» را از شبکه آ یفیلم
روی آنتن خواهد داشــت .این
مجموعه خاطر هانگیز هر روز
ساعت  16پخش خواهد شد« .کارآگاه علوی»
محصول سال  75است.
فــاطــمــه معتمد آریــــا از روز
چهارشنبه با مستند «سبالو»
اثر محسن نساوند به سینمای
آنالین میآید .او تهیهکنندگی
ایــن مستند را برعهده داشته
است« .سبالو» زندگی محمود برکنیا نوازنده
معروف بوشهری را روایت میکند.
حسین کلهر اجـــرای برنامه
«انــتــخــاب هـــات» را برعهده
گرفته و در برنامه با افراد عجیب
و غیرسیاسی که در انتخابات به
عنوان نامزد ریاست جمهوری
ثبتنام میکنند به گفتوگو مینشیند .این
برنامه ساعت  22از شبکه اینترنتی سپهر پخش
میشود.
مــرتــضــی ام ــی ــری اســفــنــدقــه
ش ــاع ــر ،ســـری ســـوم بــرنــامــه
«الــف» را اجــرا میکند .هدف
ایــن برنامه پاسداشت زبــان و
ادبیات فارسی اســت« .الــف»
به کارگردانی حامد علیاکبری ،اکنون در حال
ضبط است و احتماال اوایل تیر پخش میشود.

