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گزارش

تاریختخیلیبهروایت«قبلهعالم»
مــائــده کاشیان -دیـــروز اولــیــن ســریــال دربــاره
ناصرالدین شاه به نام «قبله عالم» ساخته حامد
محمدی ،در نمایش خانگی منتشر شد« .جیران»
اثر حسن فتحی و «آهوی من مارال» به کارگردانی
مهرداد غفارزاده ،دو مجموعه دیگری که به دوران
زندگی ناصرالدین شاه می پردازند ،مرحله تولید را
میگذرانندتابهزودیمنتشرشوند.مهمترینتفاوت
«قبلهعالم»بادومجموعهدیگر ،ژانرکمدیآناست
و میتوان گفت این تفاوت به نفع سریال بوده است.
«قبله عالم» ابتدا با این تذکر که سریال بر اساس
واقعیت ساخته نشده ،تکلیف خودش را با مخاطب
مشخص میکند تا انتظار دیدن حــوادث تاریخی
واقعی را نداشته باشد یا از حضور شخصیتهای
تخیلی تعجب نکند .طبق آن چه در قسمت اول
سریال دیدیم ،داستان دربــاره شخصیتی به نام
«ناصر» است که به دلیل شباهت زیاد به ناصرالدین
شاه ،به عنوان بدل او انتخاب میشود .روایت قصه
«قبله عالم» در دوران شخصیتی مانند ناصرالدین
شــاه ،به حامد محمدی کــارگــردان سریال اجازه
میدهد دستش برای خلق موقعیتهای بامزه و
جذاب باز باشد ،اما در قسمت اول چندان شاهد
موقعیتهای خــنــدهدار نیستیم .اگــر قــرار باشد
سریال در ادامه مانند قسمت اول ،بیشتر روی چند
شوخی کالمی منشوری و شوخیهای دوپهلو
برای خنداندن مخاطب حساب باز کند ،بعید است
بتواند مخاطب را راضی کند .حامد محمدی پیشتر
در فیلمهای کمدی خــود سابقه استفاده از این
شوخیها را داشته اســت .فعال در نقطه شــروع،
شوخیهای سریال ،چندان خوب و بامزه نبوده
است .حامد کمیلی در «قبله عالم» دو نقش بازی
میکند ،یکی نقش ناصرالدین شاه و دیگری جوان
ســاده و نه چندان باعرضهای که قــرار اســت بدل
شاه باشد .کمیلی موفق شده اســت ویژگیهای
متفاوتایندوکاراکتر،یکیمقتدروجدیودیگری
ترسو و بیدستوپا را به خوبی نشان دهد .شقایق
دهقانبراینقش«مهدعلیا»مادرجدیوتوطئهگر
ناصرالدینشاهانتخابمناسبینبودهوبازیخوبی
از خود به نمایش نگذاشته است .او در این مجموعه
بازیمتفاوتینسبتبهدیگرآثارکمدیکهتابهحال
از او دیدهایم نداشته است .بازی هادی کاظمی به
عنوان صدراعظم و سوگل خلیق به عنوان یکی از
همسرانشاه،جزوبازیهایخوبسریالاست.

مصطفی قاسمیان

مدتهاست که شبکههای مختلف تلویزیون،
صبح را با برنامههایی زنده آغاز میکنند تا کمکی
برای انرژی مخاطبان در ساعات پیش روی روز
باشد .این برنامهها گاه مانند «صبحی دیگر» جزو
برندهای اصلی شبکه اســت و گــاه مثل «صبح
بخیر ایــران» از باسابقهترین برنامههای در حال
پخشسیما.درگزارشامروز،پنجبرنامهشاخص
صبحگاهی در تلویزیون بررسی شده است که در
یخوانید.
ادامهم 
▪صبحبخیرایران

قدیمیترین برنامه صبحگاهی حاضر تلویزیون،
سحرخیزترین برنامه هم هست و حدود ساعت
 6صبح آغاز میشود« .صبح بخیر ایــران» مانند
اغلب برنامههای صبحگاهی ،حدود یک ساعت
و  45دقیقه به طول میانجامد .بخشی از برنامه
به ورزش صبحگاهی اختصاص دارد که به شکل
تولیدی از پارکهای تهران روی آنتن میرود.
عبدالرضا امیراحمدی و میالد شیران مجریان
مستر برنامه هستند و در روزهــای زوج و فرد به
صورت چرخشی برنامه را اجرا میکنند .عیب
بزرگ هر دوی آنهــا ،این است که زمان زیادی
را به مونولوگ با دوربین میپردازند؛ اگرچه در
گفتوگوهانیزبرگبرندهایندارند.امیراحمدی
با شوخیهایی گاه بامزه ،فضای صمیمیتری به
برنامهمیدهد«.صبحبخیرایران»گزارشمیدانی
ندارد و عمال غیر از بخش ورزشی ،تمام برنامه در
داخل استودیو میگذرد .این برنامه هر روز دو
گفتوگویزندهرویآنتنمیبرد؛گفتوگوهایی
فاقدجذابیتکهنهبامیزبانیازچهرههایمطرح
انجام میشوند و نه چالشیاند؛ حتی مناظرهای
نیز که چندی پیش درباره طرح صیانت در «صبح
بخیر ایران» برگزار شد و میتوانست بسیار داغ
باشد ،فاقد چالش بود .هر قسمت از این برنامه در
تلوبیون،بهطورمیانگینحدود 330بازدیددارد.

▪درانتهایالوند

برنامه صبحگاهی شبکه دو را که حــدود ساعت
 7:15روی آنتن این شبکه م ـیرود ،سه مجری
جوان این شبکه اجرا میکنند :نجمه جودكی،
مجید یحیایی و حامد مهربانی .بین این سه نفر که
تقریبابهصورتمساویرویآنتنحاضرند،جودکی
با فاصله مسلطتر و راحتتر است؛ اگرچه مدتی
به دلیل ابتال به کرونا در این برنامه غایب بود« .در
انتهایالوند»کهمدتهابرنامهشبانگاهیشبکهدو
بود،مدتیاستبرایحدودیکساعتو 45دقیقه
بهصبحهاآمدهوبخششبانگاهیاشبهحدود20
دقیقهمحدودشدهاست.برنامهصبحگاهیشبکه
دو با ورزش صبحگاهی با حبیبا ...حامدیان آغاز
میشود .این قسمت اگرچه در استودیو برگزار
میشود ،امــا به خاطر روحیه خــاص حامدیان،
حسابی پرانرژی است و برگ برنده «در انتهای
الوند» است .اگرچه استودیوی این برنامه بسیار
کوچک است و همه پشت یک میز به گفتوگو و
اجرا میپردازند ،اما «در انتهای الوند» را میتوان
متنوعترین برنامه صبحگاهی شبکههای مختلف
تلویزیون از نظر محتوا دانست که کارشناسان
متعدد و بخشهای فــراوانتــری نسبت به رقبا
دارد .موضوعات مورد بحث در «در انتهای الوند»،
اغلب سبک زندگی و اجتماعی است و کمترین
گفتوگوها را با مسئوالن دارد .به همین دلیل
نسبت چندانی با جنجالسازی و چالش ندارد که
نقطه ضعف آن محسوب نمیشود .هر قسمت از
بخش صبحگاهی «در انتهای الوند» ،حدود 327
بازدیددرتلوبیونثبتمیکند.

▪سالمصبحبخیر

برنامه صبحگاهی شبکه سه که از ابتدای مرداد
به دلیل همزمانی با مسابقات المپیک روی آنتن
نرفته ،طوالنیترین برنامه صبحگاهی سیماست
که حدود ساعت  7صبح آغاز میشود و نزدیک به
 2ساعت و نیم به طول میانجامد .مجری مستر
این برنامه شاهین جمشیدی است و زهره سادات
هاشمی،محمدرضاباقری،نازنینپیرکاریوسعید
اکبریویراهمراهیمیکنند«.سالمصبحبخیر»
ازنظرجذابیتبصری،بهترازرقباست؛دکورنسبتا
وسیعی دارد که از دیگر برنامههای صبحگاهی
چشمنوازتر اســت .ماسکهای رنگارنگ و هم
شکلمجریانکهبالوگویبرنامههمتزیینشده،از
چیزهاییاستکهفقطدر«سالمصبحبخیر»یافت
میشود.بااینحالمحتوایبرنامهدچارضعفهای
جدی است و بیشتر با وایرالسازی مصنوعی در
فضای مجازی مورد توجه قرار میگیرد .در همین
خصوص تالش عجیبی از سوی سازندگان برنامه
برایفراهمکردنخوراکصفحاتاینستاگرامیدر
جریاناستکهضعفهایجدیبرآنحادثکرده
است .دیگر نقطه ضعف «سالم صبح بخیر» ،بخش
ورزشیآناستکهبامهمانکردنفوتبالیستهای
سابقبهخصوصازاستقاللوپرسپولیس،پرونده
ماجراهایقدیمیرابهشکلیسطحیبازمیکندو
آورده خاصی ندارد« .سالم صبح بخیر» را میتوان
سیاسیترین برنامه صبحگاهی سیما دانست که
همواره به جریانهای اجتماعی-سیاسی توجه
میکندوالبتهجهتگیریقابلپیشبینینیزدارد.
گفتوگوهای سیاسی اجتماعی بهروز این برنامه،

نقطهقوتمهمآناست«.سالمصبحبخیر»تاپیش
از خداحافظی موقت از آنتن ،در هر قسمت به طور
میانگین 709بازدیددرتلوبیوندارد.
▪چاپ اول

«چـــاپ اول» یکی از کــوتــاهتــریــن برنامههای
صبحگاهیدرشبکههایاصلیتلویزیوناستکه
دردوبخشحدودا 45دقیقهایرویآنتنمیرود.
مجریان اصلی برنامه صبحگاهی شبکه خبر سه
نفر هستند که بین آنها محمد قاسمی ثابت است
و المیرا شریفیمقدم و سوسن حسنیدخت به
صورت چرخشی برنامه را اجرا میکنند .بیتردید
حضور شریفیمقدم که برند شاخص شبکه خبر
است،ازبرگهایبرنده«چاپاول»بهشمارمیآید.
این برنامه را که به اقتضای شبکه پخشکننده،
خبریترین برنامه صبحگاهی تلویزیون است،
نمیتوان از نظر محتوایی دارای تنوع مناسبی
دانست«.چاپاول»ازگزارشهایتولیدیمیدانی
استفادهمیکندودوربینراگاهبهخارجازاستودیو
میبرد که نقطه قوتی هرچند ضعیف ،بــرای آن
است .در روزهای برگزاری المپیک ،حضور پیمان
اسدیان ،مجری این شبکه در توکیو که با ارائه
گزارشهای زنده از طریق اینترنت همراه است،
به طــراوت «چاپ اول» کمک کرده است .برنامه
صبحگاهیشبکهخبر،بخشتوئیتخوانیهمدارد
که البته انتخابهایی همجهت و با موضعگیری
قابلپیشبینیدارد.نقطهضعفدیگراینبرنامه،
در زمان گفتوگوهای کوتاه آن است که مجریان
مستردراتفاقینسبتانامتعارف،دورتررویصندلی

مینشینند و در عین حــال که گفتوگوکننده
نیستند ،گاه به بحث وارد میشوند به طوری که
اختیار گفتوگو از دست مجری خاص آن بخش
خارج میشود .هر قسمت از «چاپ اول» به صورت
میانگینحدود 340بازدیددرتلوبیوندارد.
▪صبحیدیگر

برنامه صبحگاهی شبکه آموزش که دیرتر از دیگر
برنامهها پخش میشود ،هر روز حــدود ساعت
 9:20رویآنتنمیرودوباحدودیکساعتوقت،
مابین برنامههای شاخص صبح ،کوتاهترین برنامه
محسوب میشود .مجری مستر این برنامه نیما
کرمی است که حضورش برگ برنده مهم «صبحی
دیگر» به شمار میآید .او چه در گفتوگوها و چه
در مونولوگ با بینندگان ،مسلط جلوه میکند و از
اخبار روز نیز انتخابهایی دقیق دارد .نیما کرمی
از جمله مجریان صبحگاهی است که شوخیها و
واکنشهایش از برنامه بیرون نمیزند و برخالف
برخیدیگر،باهدفوایرالسازیمصنوعینیست.
«صبحی دیگر» دوز مناسبی از خبرها و اتفاقات
روز را در کنار بخشهای فان و سرگرمی روی آنتن
میبرد که رنگآمیزی متنوعی به آن بخشیده
است.درالبهالیبرنامهصبحگاهیشبکهآموزش،
از ترانههای شاد استفادهای بهقاعده شده است تا
بینندگان این برنامه ،صبح را پرانرژی آغاز کنند.
همچنیندوربیناینبرنامهدرگزارشهایمیدانی
به بیرون از استودیو م ـیرود که بــرای مخاطبان
جذاباست.هرقسمتازبرنامه«صبحیدیگر»در
تلوبیون 197بازدیددارد.

