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سینما و تلویزیون

واکنشهابهمرگشوکهکنندهآزادهنامداری
مصطفی قاسمیان -در کنار انبوه اتفاقات و
حواشی تلویزیون در تعطیالت نوروزی ،1400
یک خبر تلخ و شوکهکننده درباره مجری سابق
سیما به گوش رسید .عصر هفتم فروردین پیکر
بیجان آزاده نامداری مجری  36ساله سابق
تلویزیوندرخانهاشکشفشد.اینمجریجوان
کهازتابستان 96درپیحواشیسفرشبهخارج
از کشور ،ممنوعالتصویر شده بود ،در این سالها

همواره با حواشی آن اتفاق مواجه بود و هیچگاه
بهزندگیعادیپیشازتابستان 96بازنگشت.
در ساعات و روزهای پس از درگذشت او ،اخبار
فراوانیدربارهعلتدرگذشتاینمجریمنتشر
شد.اگرچههنوزنتیجهقطعیتحقیقاتمشخص
نشده،امامروراظهاراتمقاماتقضاییوپزشکی
قانونی ،نشان میدهد احتمال وقوع خودکشی
اینمجریبیشترازبقیهاحتماالتممکناست.
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درگذشتآزادهنامداریمجریسابقتلویزیون،
موجی از واکنشها را از سوی چهرهها و مردم
به دنبال داشت .شمار زیادی از چهرههای
سینمایی و تلویزیونی مانند شبنم مقدمی،
امیرمهدیژولهوپرویزپرستوییانگشتاتهام
را به سمت کسانی گرفتند که تصاویر خارج
ازکشورآزادهنامداریرااشتراکگذاری
و به زعم آنها ادامه کار و زندگی را
بر وی سخت کردند .عدهای
ماننداحسانکرمی،فردی

را که از این مجری جوان در سوئیس فیلم
گرفت،مقصراصلیمعرفیکرد.
دربـــاره درگــذشــت آزاده نــامــداری
نظرات متفاوت و متناقض زیادی
منتشر شــده اســت و در این
میان برخی از مخاطبان
نیز ایــن مجری فقید را
مقصر اصــلــی حواشی
و اتــفــاقــات مــرتــبــط با
خــودش دانستند؛ به

طوری که این دسته معتقد بودند سلبریتیها
به همان اندازه که از مواهب شهرت و همچنین
سبک زندگی خــود استفاده میکنند ،باید
در مراقبت از آن نیز تالش کنند .برخی مانند
حسن آقامیری ،شاهین صمدپور و مهراب
قاسمخانی نیز با انتقاد از رویههای حاکم بر
ســازمــان صداوسیما ،ایــن ســازمــان را مقصر
دانستند .حتی عزتا ...ضرغامی نیز آرزو کرد
کاش «فرصت دوبــارهای برای خدمتگزاری و
هنرمندی در جامعه» پیدا میکرد.

برنده ها

مائده کاشیان

▪سعیدآقاخانی

امــســال تلویزیون در رقابتی سخت بــا نمایش خانگی،
سریالهای جدیدی را ویــژه نــوروز  1400روی آنتن برد و
برنامههای مختلفی را از شبکههای گوناگون پخش کرد.
بعضی از برنامهها و سریالها موفق شدند مخاطبان زیادی را
با خود همراه کنند و مورد توجه قرار گرفتند ،تعداد دیگری از
تولیداتتلویزیونهمبیسروصداپخششدندومورداستقبال
مخاطبان قرار نگرفتند.در این فهرست آثاری هم بودند که نه
می شد در فهرست برنده ها قرار بگیرند ونه بازنده ها ؛ مانند
سریال «نوروز رنگی» که اگر چه از شبکه( 5شبکه تهران پخش
شد توانست خاطرات شمار زیادی از مردم مشهد را زنده کرد.
▪داریوشفرضیایی

داری ــوش فرضیایی که با «محله گل و
بلبل» و «بچه محل» توانسته عالوه بر
مخاطبانکودک،تعدادیازمخاطبان
بــزرگ سال را نیز با خود همراه کند،
نوروز  1400با مجموعه جدید «کلبه عمو
پورنگ»بهکارگردانیاحمددرویشعلیپوردرشبکهدودیدهشد.
بازیگراناینمجموعهگریمهایجالبیدارندوهرکدامازآنهادر
شمایلیکیازحیواناتوحشراتظاهرشدهاند.اگرچهطراحی
لباس و چهره بعضی شخصیت ها در نگاه اول برای مخاطب
کودک،کمیترسناکبهنظرمیرسید،اماخیلیزودجایخود
رابازکردومخاطباننیزباآنارتباطبرقرارکردند.

یکی از برندههای قابل پیشبینی سعید
آقاخانی است .او با فصل سوم سریال
«نون .خ» در مقام کارگردان و بازیگر،
حضورموفقیدرتلویزیونداشت.طبق
آماریکهمرکزتحقیقاتصداوسیمامنتشر
کرده ،این مجموعه در هفته اول نوروز  79درصد بیننده داشته
و در جایگاه پربینندهترین سریال قرار گرفته است .افزایش 23
درصــدی تعداد مخاطبان سریال نسبت به فصل قبل ،نتیجه
موفقیتآمیزی را برای سعید آقاخانی رقم زده است« .نون .خ»3
ماننددوفصلقبلباموقعیتهایکمدیمختلفوشخصیتهای
جدیددرقصه،توانستتوجهمخاطبانراجلبکند.
▪شبکهسه

شبکه ســه امــســال در یــک تصمیم
ناگهانی و جدید ،سریال «گاندو »2
را ویــژه پخش در تعطیالت نــوروز،
در نظر گرفت و به جای مجموعهای
را
کمدی ،این سریال امنیتی و سیاسی
درکنداکتورنوروزیقرارداد.خبرپخشاینمجموعهدرنوروز
به دلیل فضای سیاسی و پلیسی آن ،باعث شد این تصمیم
مورد انتقاد قرار بگیرد و با مخالفتهایی روبهرو شود ،اما آمار
 55درصدی تعداد مخاطبان سریال نشان میدهد برخالف
پیشبینیها« ،گاندو  »2مورد توجه مخاطبان تلویزیون قرار
گرفته و در هفته اول نوروز دومین سریال پربیننده بوده است.

▪احسانعلیخانی

احــســان علیخانی امــســال بــا «عصر
جدید» ویژه تحویل سال ،روی آنتن
حــضــور داشــــت .علیخانی در این
ویــژهبــرنــامــه میزبان استعدادهای
«عــصــر جــدیــد» بــود و بــا فینالیستها
گفتوگوهای مفصلی داشت .علی نصیریان و محمد علیزاده
نیز چهرههایی بودند که صبح روز تحویل ســال در برنامه
حضور داشتند .هرچند که گفتوگوهای طوالنی و تکراری با
فینالیستهاباعثشدویژهبرنامه«عصرجدید»بهاندازهکافی
جذابنباشد،امااینبرنامهباجذب 70درصدمخاطب،عنوان
پربینندهترینبرنامهتحویلسالراکسبکرد.
▪سیما

نــوروز امسال هم طبق روال سالهای
گذشته ،فیلمهای سینمایی مختلفی
روی آنــتــن رفـــت ،ام ــا تــلــویــزیــون در
«یــــدو» ساخته
اقـــدام تــــازهای ،فیلم َ
مهدی جعفری و «تــک تیرانداز» ساخته
علی غفاری را بــرای اولین بار پخش کــرد .این دو فیلم که از
جدیدترین تولیدات سینمای ایران هستند ،امسال در جشنواره
فجر رونمایی شدند و بدون اکران عمومی از تلویزیون روی آنتن
رفتند .به دلیل آن که سبد فیلمهای دفاع مقدسی و انقالبی
تلویزیون برای نوروز خالی بود ،بنابراین خرید حق پخش این آثار
توسطتلویزیون،بهشدتبهنفعرسانهملیتمامشد.

▪رامبدجوان

یکیازنقدهاییکهبهقسمتهاینخست
سری جدید «خندوانه» وارد بود ،جای
خالیاتفاقاتجدیددربرنامهبود.رامبد
جوان نــوروز امسال ،یکی از ایدههای
جدید «خندوانه» را رونمایی کرد و چهار
ت از برنامه با ِتمهای خاصی از جمله سامورایی ،دهه ،60
قسم 
ترسناکوتاریخیرویآنتنرفت.هرچندکهمجموعهبرنامههای
ِتمدار «خندوانه» نقصهایی داشت و انتظار میرود در ادامه با
کیفیت بهتری اجرا شود ،اما روی هم رفته میتوان گفت این
ایده جدید و خالقانه که تا به حال در تلویزیون نمونه مشابه آن را
ندیدهایم،قدمروبهجلوییبرای«خندوانه»است.
▪ابراهیمحاتمیکیا

ابراهیم حاتمیکیا ،یکی از چهرههای
خبرساز نوروز امسال بود .هرچند که
او به واسطه موفقیت در تلویزیون ،در
فهرستبرندههاینوروزیقرارنگرفته،
اما درخواست و پیشنهاد او برای آزادی
نماه99
هواپیماربایانپروازاهواز–بندرعباسکه 31فروردی 
مطرحشدهبود،باموافقتحجتاالسالمسیدابراهیمرئیسی،
رئیس قوه قضاییه مواجه شد .به این ترتیب نیمه شعبان ،چهار
هواپیماربایی که حاتمیکیا قصه آنها را سال  80در فیلم
«ارتفاعپست»روایتکردهبود،موردعفووبخششقرارگرفتند
وپساز 20سالاززندانآزادشدند.

ابزنده ها
▪نویدمحمودی

ســریــال «هــمــبــازی» بــه کارگردانی
سروش محمدزاده ،سریال نوروزی
شبکه دو اس ــت کــه بــا فاصله زیــاد
از «گــانــدو  »2در رتبه سومین سریال
پربیننده قرار گرفته .این مجموعه که تنها  28درصد بیننده
داشته ،قصه چند جوان را روایت میکند که هرکدام برای
ازدواج ،درگیر ماجراها و مشکالت مختلفی هستند .نوید
محمودی که تا به حال سریالهای «سایهبان» و «دلدار» را برای
تلویزیون ساخته ،در مقام تهیهکننده در این پروژه حضور دارد.
«همبازی» ریتم بسیار کند و کماتفاقی دارد و مشکالتی که سر
راه عشاق قصه است ،مخاطب را درگیر نمیکند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪علیصبوری

یــکــی از چـــهـــرههـــای پــرحــاشــیــه
نـــــــوروز امــــســــال ،عــلــی صــبــوری
بـــود .او ابــتــدا بــا بــرنــامــه «خــنــدوانــه»
شناخته و پس از آن در سریال کمدی «آخر
خط» به عنوان بازیگر دیده شد .چهارم فروردین خبر بازداشت
اینکمدینبهدلیلدرگیریباکادردرمانوحراستبیمارستان
قلبشهیدرجایی،دررسانههامنتشرشد،اماماجرابههمینجا
ختمنشدوانتشارویدئوهایکاملیازلحظهدرگیریاوباعثشد
کاربرانفضایمجازی،واکنشهایمنفیبهرفتاراونشانبدهند
و این چهره مورد انتقادهای فراوان قرار بگیرد .پاسخهای او هم
فایدهاینداشتوماجرارابهنفعاشتغییرنداد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

▪فیلیمو

در دوران رونق بازار نمایش خانگی
و پخش سریالهای پرستاره در این
مدیوم ،سرویسهای ویاودی موفق
شــدهانــد مخاطبان زیــادی را به سمت
خود بکشانند و رقیب جدی تلویزیون باشند ،اما افزایش
هزینه اشتراک فیلیمو در کمتر از دو ماه ،کاربران این پلتفرم را
حسابی غافلگیر و عصبانی کرد .هزینه اشتراک فیلیمو نوروز
امسالبه 99هزارتومانرسیدکهاینافزایشقیمتباعثشد
تعدادی از کاربران ،از تمدید اشتراک خود منصرف شوند و به
این موضوع انتقاد کنند .تخفیفهای فیلیمو هم کاربران این
پلتفرم را راضی نکرده است.
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▪اکران نوروزی

سینماها که به دلیل شیوع کرونا
یک سال سخت و بیرونق را پشت
سر گذاشتهاند ،نــوروز  1400هم
موفق نشدند تماشاگران زیــادی را به
سالنهای سینما بکشانند .کمدی «هفتهای یک بار آدم
باش» و فیلم «خورشید» که ستارههایی مانند جواد عزتی و
پژمان جمشیدی دارند ،به ترتیب حدود  176میلیون و 155
میلیون فروختهاند و فیلم «تکخال» نیز تقریبا  108میلیون
در گیشه فروخته است .دو فیلم دیگر اکران نوروزی یعنی
«خون شد» و «الله» با فروش تقریبا  38و  10میلیون تومانی،
شکستهای بسیار سنگینی را در گیشه تجربه کردهاند.

چهره ها و خبر ها
هومن سیدی به زودی برای
بــازی در سریال کمدی «شاخ
آفــریــقــا» اثــر سعید آقاخانی،
جلوی دوربــیــن خواهد رفت.
پژمان جمشیدی دیگر بازیگر
این سریال نمایش خانگی و مهراب قاسم خانی
طراح فیلم نامه آن است.
پــژمــان جمشیدی در «کافه
آپــــــارات» گــفــتــه اســـت کــه از
میان آثــار کــمــدی ،نقش اش
در «زیــرخــاکــی» و از بین آثــار
غیرکمدی خود نیز نقشهای
خود در «شیشلیک» و «دوزیست» را بیشتر از بقیه
دوست دارد.
بـــهـــروز افــخــمــی در بــرنــامــه
«نوروزترین نــوروز» گفته است
که قصه سریال «رعد و برق» ،به
دلیل شیوع کرونا و طرز برخورد
دولــت با آن تغییراتی داشته،
بنابراین قصه درباره سیل گلستان است و به سیل
خوزستان و لرستان نمیپردازد.
فاطمه گودرزی به زودی سریال
«حــورا» ساخته رضا کمالی را
از شبکه سه روی آنتن خواهد
داشــت .ایــرج نــوذری و عرفان
ابراهیمی نیز از دیگر بازیگران
آن هستند .گودرزی آخرین بار با سریال «شرم»
در تلویزیون دیده شد.
پانتهآ بــهــرام بــا فیلم «شنای
پــروانــه» به کارگردانی محمد
کارت در سینمای آنالین حضور
دارد .او که در این فیلم گریم
کــامــا متفاوتی دارد ،نقش
«شاپور» را ایفا کرده و با چهرهای مردانه در فیلم
ظاهر شده است.
مــنــوچــهــر هــــادی در بــرنــامــه
اینترنتی «مــنــو بــشــنــاس» با
اجـــرای فـــرزاد فــرزیــن ،گفته
است که نام سریال «عاشقانه
 »2مــورد ممیزی قــرار گرفته
است ،به همین دلیل اسم فصل دوم این مجموعه
به «گیسو» تغییر یافته است.
رضـــا ی ــزدان ــی در تــازهتــریــن
فعالیت ســیــنــمــای ـیاش ،در
فیلم «خائنکشی» اثر مسعود
کیمیایی بــازی کـــرده .او در
آثاری مانند «حکم»« ،رئیس»،
«متروپل» و «محاکمه در خیابان» به عنوان
خواننده با کیمیایی همکاری کرده بود.

