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بازار داغ رقابت با «دورهمی»
ومسابقاتدرتلویزیون

پس از پایان ایام عزاداری ،کدام تولیدات جدید شبکهها
و فصل جدید چه برنامههایی روانه آنتن خواهد شد؟
مائده کاشیان
مصطفیقاسمیان

پس از پایان ماه صفر ،تلویزیون پخش برنامههای
عادی خود را از سر خواهد گرفت و برنامههای
جــدیــدی را نیز روان ــه آنتن خــواهــد کــرد .اکثر
برنامههایی که پس از ایام عزاداری پخش خواهند
شد ،فصل جدید همان برنامههای روزانه تلویزیون
هستند و طبق اخباری که منتشر شده ،بعید است
شاهد برنامه جدید و ویــژ های باشیم که قابلیت
برند شدن داشته باشد و برگ برنده تلویزیون برای
جلب مخاطب محسوب شود.

در التهابات ایــن روزه ــا و در شرایطی که
رسانههای مختلف از همهسو دربــاره مرگ
مهسا امینی ،گشت ارشــاد ،مسئله حجاب
و ...سخن میگویند ،رسانه ملی نیز باالخره
به صورت جدی به میدان آمد و مناظرههای
تلویزیونی متعددی را تـــدارک دیــد .این
مناظر هها در دو شبکه چهار سیما و خبر
معاونت سیاسی روی آنتن رفت و بر اساس
اخبار رسیده ،قرار است همچنان چند روزی
ادامه داشته باشد؛ به ویژه برنامه تازهتأسیس
«شیوه» شبکه چهار که یک هفته متوالی به
موضوع گشت ارشاد میپردازد .نکته جالب
توجه این که همه این برنامهها نه به شکل
تولیدی ،بلکه به صورت زنده روی آنتن رفت.

▪فصل جدید  4مسابقه

▪آغاز با گفتوگوی داغ در شبکه خبر

مناظر ههای یــادشــده از دوشنبهشب و با
«گفتوگوی ویژه خبری» شبکه خبر شروع
شد .در برنامهای که مسعود پزشکیان نماینده
مردم تبریز در مجلس و محمدصادق کوشکی
استاد دانشگاه در برابر یکدیگر قرار گرفتند
و دربـــاره «گشت ارشـــاد» مناظره کردند.
برنامهای که با استقبال خوبی مواجه شد و
خصوصا بخشهایی از سخنان پزشکیان در
فضای مجازی حسابی دستبهدست شد.
جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف
و نهی از منکر و حجتاالسالم مهدی بیاتی
پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف نیز دو مهمان
تلفنی برنامه بودند و مصطفی بزر گنسب
مجری «گفتوگوی ویژه خبری» نیز عملکرد
بدی نداشت و با انتقادات چشمگیری مواجه
نشد.
▪دومین شب «گفتوگوی ویژه خبری»

شــایــد بــا اســتــنــاد بــه همین تــجــربــه خــوب
دوشنبهشب ،شبکه خبر تصمیم گرفت این
رویه را ادامه دهد و سهشنبهشب نیز مناظره
دیگری تدارک دید و این بار از عبدا ...گنجی
مدیرمسئول روزنامه همشهری و غالمحسین
کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هممیهن
یکی اصالحطلب و دیگری اصولگرا -دعوتکرد .حضور کرباسچی که بر اساس توئیت
دیــروز خــودش ،پس از حــدود  25ســال به
صداوسیما دعوت شده بود ،از نکات جالب
توجه «گفتوگوی ویژه خبری» سهشنبهشب
بود .در این میان یکی از نکاتی که در خصوص
این برنامه مورد توجه کاربران شبکههای
اجتماعی بود ،عملکرد سحر امامی مجری
برنامه بــود که برخی آن را فاقد اعتماد به
نفس همراه با تپقهای فراوان و جهتگیرانه
دانسته و البته عـــد های نیز ســـؤاالت او از
کرباسچی را پسندیده بودند .در کنار این
دو چهره ،محمدصادق کوشکی نیز با ارتباط
تلفنی حضور داشت.
▪«شیوه» به سبک «زاویه»

همزمان با دومین شب از «گفتوگوی ویژه
خبری» با موضوع گشت ارشاد ،شبکه چهار
نیز دومین قسمت از برنامه «شیوه» را به سبک
برنامه «زاویــه» و با اجرای عطاءا ...بیگدلی
آخرین مجری «زاویه» روی آنتن برد .در این
برنامه که موضوع آن «مسئله گشت ارشاد»
اعالم شد ،سعید شریعتی روزنامهنگار و فعال
سیاسی و جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به
معروف و نهی از منکر حضور داشتند« .شیوه»
که در همان استودیو و از همان دکور متعلق
به برنامه «زاویــه» استفاده میکرد ،بهترین
برنامه دوشنبه و سهشنبهشب تلویزیون بود
که به مسئله گشت ارشــاد میپرداخت .در
این برنامه مناظر های جــدی ،داغ و پرتیتر
برگزار شد و بسیاری از مخاطبان تلویزیون
را بــه وجــد آورد .دیـــروز نیز مــیــزان بــاالی
واکنشها به این برنامه ،باعث شد در حالی
که هیچکدام از برنامههای سهشنبه شبکه
چهار به  700بازدید در تلوبیون نرسیدند ،تا
عصر چهارشنبه و لحظه تنظیم این گزارش،
این قسمت از برنامه «شیوه» بیش از  5هزار
بازدید داشته باشد و حسابی دیده شود .بر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اســاس اطالعرسانی که عصر دیــروز شبکه
چهار انجام داد ،قرار بوده دیشب نیز علی
مطهریوعلیرضاشجاعیزندطرفینمناظره
زنده برنامه «شیوه» باشند.
▪معمای مهمانان تلفنی

گــــزارش حــاضــر قــصــد نــــدارد بــه محتوای
مناظرههای تلویزیونی یادشده ورود کند ،اما
از نظر فرمی ،یکی از انتقادات به دو قسمت
برنامه «گفتوگوی ویــژه خــبــری» ،حضور
مهمانان تلفنی در آن بود .در حالی که این
مهمانان هرکدام زمان کمی نیز در اختیار
داشتند ،اما به نظر میرسید طوری گزینش
شدهاند که به نماینده یک سمت گفتوگو،
تمایل داشته باشند و از این منظر ،با حضور
مهمانانتلفنی،توازنآرادرهردوبرنامهبههم
خورده بود .از 3مهمان تلفنی این برنامهها2،
نفر به نوعی تکراری بودند :جلیل محبی در
برنامه شبکه چهار در مقابل سعید شریعتی
قــرار گرفت و صــادق کوشکی نیز در برنامه
شب قبل آن ،در برابر مسعود پزشکیان حضور
داشت! در صورتیکه تلویزیون میخواهد این
گونه مناظرات تدارک ببیند ،نباید میزانسنی
بچیند که یکسویه بودن برنامه ،به مخاطب
القا شود .چنین برنامهای با تمام امتیازات
آن ،اعتماد مخاطب را به دست نخواهد آورد.
▪وظیفه ذاتی رسانه ملی

بدیهی است که رویکرد رسانه ملی -با تمام
ضعفهای آن که باالتر خواندید -مثبت است.
تلویزیون الزم است که درباره گشت ارشاد و
همه مسائل پیرامونی آن ،مناظرههای زنده و
داغ و تضارب واقعی آرا را به نمایش گذارد تا
دیدگاههای موافق و مخالف حرفهایشان را
بزنند و در نهایت مردم بشنوند و انتخاب کنند.
این حداقل انتظاری است که از یک رسانه
میرود ،آن هم وقتی رسانه ،ملی و متعلق به
همه مردم کشور است .حتی برخی کمرنگ
شدن این نقش رسانه ملی را در جلوگیری
از بروز برخی از این اتفاقات ،مؤثر میدانند.
امــا اقــدام فعلی صداوسیما و بــرگــزاری این
سلسلهبرنامه مناظره از طرفی به شفافسازی
بیشتر دربــاره مرگ مهسا امینی نیز کمک
میکند و از طرف دیگر ،میتواند زمینه اصالح
رفتارهایی را فراهم آورد که اینچنین اتفاق
تلخی را رقم زدند .از سوی دیگر بدیهی است
چنین رویکردی که اجازه حضور دیدگاههای
مختلف و شنیده شدن صدا و نظرات آ نها
را میدهد ،حضور خیابانی آ نهــا را کنترل
می کند.
▪مناظرات را خاتمه ندهید

همه آن چه در تأیید رویکرد یکی دو شب اخیر
گفته شد ،در حالی است که این رویکرد ادامه
یابد و مناظرات تلویزیونی زنده ،داغ و با حضور
آرای واقعا مخالف ،فقط به دوره التهابات
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کنونی کف خیابان منحصر نشود .در این
شرایط خواهد بود که مناظرات در درازمدت
نتیجهبخش خواهد بود .هرچند انتظار تأثیر
حداقلی ،آنی و سریع این اتفاق بر التهابات
کنونی نیز دور از انتظار نیست .لــذا باید
مناظرات یادشده با حضور جدی مخالفان
واقعی پدیدههایی مثل گشت ارشاد ،برای
مدتی روی آنتن شبکههای مختلف سیما
حضور ملموسی داشته باشد تا دیدگاههای
احساسی ،جای خود را به بحث منطقی -از
طریق چهر ههای شناختهشده جنا حهای
مخالف -بدهد.
▪کاربران چه گفتند؟

در انــتــهــای ایـــن گـــــزارش ،گـــزیـــدهای از
واکنشهای شبکههای اجتماعی را درباره
این برنامهها میخوانید:
 دو تا شبکه رسانه ملی همزمان داره مناظره«واقعی» و «زنده» درباره گشت ارشاد برگزار
و پخش میکنه .دمتون گرم .جان عزیزانتون
ادامه بدید این رویه رو.
 جلیل محبی و پزشکیان تــو شبکه خبرکوالک کردن.
 موضوع «زن» هست ،اما یک مرد رو آوردیدکه از حقوق زنان دفاع کند؟ مشکل همین
تفکر است که دهه هفتاد و هشتاد یها رو
نمیتونید دیگه کنترل کنید!
 دیشب  ۲ساعت نشستم پای این مناظرهشبکه  ،۴سورئالترین تجربه ام با تلویزیون
بود .باورم نمیشد اجازه چنین بحثی دادن
تو تلویزیون.
 مناظره توی تلویزیون خیلی خوبه! باعثمی شه افکار با همدیگه تقابل پیدا کنند و
صداهای مختلف شنیده بشه.
 به نظر آن چه در این مناظرهها در حال اتفاقافتادن است ،نوعی پیوست رسانهای تغییر
و اصالح قوانین و رویههای مرتبط با مقوله
گشت ارشاد است.

معموال مسابقات و برنامههایی که ساختار رقابتی
و فضای هیجانانگیزی دارنــد ،سهم ویــژهای از
کنداکتور را به خود اختصاص میدهند .این روال
معمول پس از پایان ایام عزاداری نیز برقرار است
و به زودی فصل جدید چهار مسابقه «شهروند و
مافیا»« ،اعجوبهها»« ،زوجـینــو» و «سیم آخر»
پخش خواهد شد .از میان این مسابقات «شهروند
و مافیا» حسابی نزد طرفداران این بازی ،محبوب
است و مخاطبان پیگیری دارد .این مسابقه ابتدا
از شبکه سالمت پخش شد و اکنون سری جدید
آن قرار است ویژه شبکه نسیم تولید شود .علیرام
نورایی مانند فصول قبل به عنوان مجری در این
مسابقه حضور دارد« .اعجوبهها» اولینبار سال
 98با اجرای مهران غفوریان روی آنتن رفت ،اما
تبدیل به مسابقه پرمخاطبی نشد و اتفاق خاصی
را برای غفوریان رقم نزد .پس از مدتی اجرای این
برنامه به نادر سلیمانی واگذار و اجرای فصل دوم
آن نیز به حامد سلطانی سپرده شد .تغییرات در
مجری و ساختار «اعجوبهها» نیز باعث نشد این
مسابقه با استقبال مخاطبان فراوانی مواجه
شود« .زوجینو» نیز وضعیتی مشابه «اعجوبهها»
دارد .هرچند که این مسابقه توانست به عنوان
برنامهای سرگر مکننده و مفرح ،جــای خود را
میان عدهای از مخاطبان باز کند و اجرای خوب
باربد بابایی نیز نقطه قوت آن است ،اما «زوجینو»
هم در جمع پربینند هترینهای تلویزیون جایی
ندارد و تولید فصل جدیدش شانس تازهای برای
شبکه ســه نیست .مسابقه اطــاعــات عمومی
«سیم آخر» سال  99پخش شد و رضا رشیدپور
به عنوان مجری آن توانست با اجرای خوب خود
و ارتباط درست با شرکتکنندگان اجازه ندهد
این رقابت فضای خشک و رسمی داشته باشد،
اما «سیم آخر» پرمخاطب نشد و اجرای آن در حد و
اندازه تواناییهای رضا رشیدپور نبود .بعید است

تغییرات جدید در ساختار مسابقه بتواند «سیم
آخر» را به صدر جدول پربینندهترینها بکشاند.
▪کشف استعداد در شبکه 3

تنها تولیدات جدید تلویزیون دو برنامه «رویانیوم»
و مسابقه «قهرمان» ویژه شبکه سه هستند که جزو
برنامههای استعدادیابی دستهبندی میشوند.
برنامه علمی «رویانیوم» میزبان دانشآموزان،
دانشجویان ،نخبهها ،دانشمندان و شرکتهای
دانشبنیان خواهد بود و بشیر حسینی به عنوان
مجری در آن حضور خواهد داشت .طبیعتا رویکرد
علمی «رویانیوم» دایره مخاطبان این برنامه را
محدود خواهد کرد ،اما بشیر حسینی به عنوان
چهر های آشنا بــرای مخاطبان ،میتواند توجه
مخاطبان را به این برنامه جلب کند .باید دید
حسینی بعد از چالش داوری ،چگونه از پس
چالش اجرا برمیآید .شبکه سه تصمیم گرفته
با تولید مسابقه «قهرمان» ،جای خالی مسابقه
استعدادیابی محبوبش یعنی «عصر جدید» را
ُپر کند .این مسابقه ورزشــی قدرت و استقامت
شرکتکنندگان را محک میزند و نمونه خارجی
دارد .حضور استعدادهای رشتههای ورزشی
مختلف شانس «قهرمان» را بــرای جلب توجه
مخاطبان باال میبرد ،اما معلوم نیست این مسابقه
بتواند مانند «عصر جدید» به یک «برند» تبدیل
شود.
▪ادامه «دورهمی» سابق

در میان برنامههای جدیدی که تلویزیون برای
پخش در روزهـــای آیــنــده ت ــدارک دیــده اســت،
کنجکاو یبرانگیزترین نام مسابقه «دورهمی»
است که به واسطه حضور مهران مدیری ستاره
محبوب مخاطبان میتوان روی دیده شدن آن
حساب باز کــرد .هرچند که «دورهــمــی» رقیب
مهمی نیز ندارد و این موضوع هم مسیر این برنامه
را بــرای استقبال مخاطبان هموارتر میکند.
«دورهمی» از تابستان  ،1400در قالب مسابقه
پخش شد .هیجان و چالشهای مرحله روبات در
فصل اول برای مخاطبان جالب بود ،اما به تدریج
این جذابیت کمتر شد و سازندگان آن به فکر ایجاد
تغییر و تحول در مسابقه افتادند .بنابراین در فصل
پنجم این مسابقه که تا پیش از ماه محرم روی آنتن
بود ،جنبه رقابتی «دورهمی» کمرنگ شد .حضور
چهرههای تکراری تلویزیون در مقام شرکتکننده
نیز این مسابقه را نجات نــداد .طبق خبری که
ایسنا منتشر کرده ،بعد از ماه صفر قسمتهای
باقیمانده «دورهمی» که قبال ضبط شده روی
آنتن خواهد رفت ،بنابراین شاهد تغییر و تحول
خاصی در ساختار و رویکرد مسابقه نخواهیم بود.

چهره ها و خبر ها
مریال زارعی از سوی معاون اول
رئیس جمهور به عنوان یکی از
اعضای شورای سینما منصوب
شد .داوود میرباقری ،پوران
درخشنده،مجیدشاهحسینی،
ابوالقاسم طالبی ،مسعود نقاشزاده و منوچهر
شاهسواری نیز از دیگر اعضای این شورا هستند.
نوید محمدزاده برای بازی در
فیلم دفــاع مقدسی «فاتحان
ارونـــد» و ایــفــای نقش شهید
حاج احمد امینی در این اثر،
مــذاکــر های با عوامل سازنده
آن نداشته .ابراهیم عامریان تهیهکننده فیلم
سینمایی ،این خبر را در گفتوگو با ایسنا اعالم
کرده است.
گــاره عباسی از فــردا ساعت
 18با تکرار سریال «شیدایی»
بــه کــارگــردانــی محمدمهدی
عسگرپور و محصول سال ،90
به شبکه آیفیلم میآید .او این
روزها فیلم «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار را
نیز روی پرده سینماها دارد که برای آن سیمرغ
گرفت.
پردیس احمدیه دوشنبه هفته
آینده با قسمت پایانی «نوبت
لیلی» ساخته روحا ...حجازی
به نمایش خانگی میآید .او
بالفاصله با انتشار مجموعه
«پوست شیر» اثر برادران محمودی در فیلمنت،
همچنان در نمایش خانگی حضور خواهد
داشت.
سعید داخ قصد دارد در مقام
کارگردان نمایش «امیولیتور»
را به روی صحنه ببرد .این تئاتر
مهرماه اجرا خواهد شد .آخرین
فعالیت سینمایی این بازیگر
ایفای نقش در فیلم «شب ،داخلی ،دیوار» ساخته
وحید جلیلوند است که به تازگی در جشنواره
فیلم ونیز حضور داشت.
محمدجعفر خسروی مجری
برنامه «زنــده بــاد زندگی» در
هفته دفـــاع مــقــدس برنامه
«جــــا نو تَــــن» کــــاری از علی
فراهانیصدر را از شبکه سه
روی آنتن دارد .قرار بوده قسمت اول برنامه با
هدف روایت تجربههای مردم از جنگ تحمیلی،
دیروز ساعت  17پخش شود.
مــیــنــا نـــــــوروزی در بــرنــامــه
«شــب نشینی» دربــــاره علت
کـــمکـــاریاش تــوضــیــح داده
است که بعضی پروژههایی که
به او پیشنهاد میشوند ،مورد
عالقهاش نیستند و قصههای مورد پسند او نیز
بازیگران دیگری را انتخاب میکنند.
ابراهیم حاتمیکیا کارگردان
شاخص سینمای دفاع مقدس
دیروز در دیدار پیش کسوتان
و فرماندهان دفــاع مقدس با
رهبر انقالب حضور داشته .به
گزارش هنرآنالین ،عالوه بر او جعفر دهقان که
سابقه بازی در آثار دفاع مقدس را دارد نیز در این
دیدار حاضر بوده است.

