سینما و تلویزیون

۶

چهارشنبه  1۵اردیبهشت 1400
 2۲رمضان .144۲شماره 2065۲

تلویزیون

چهره ها و خبر ها
اکبر عبدی روزهـــای پایانی
بــازی در مجموعه «روزهـــای
آبی» به کارگردانی محمدرضا
ح ــاج ــی غ ــام ــی را ســپــری
میکند .ایــن ســریــال در 26
قسمت تولید میشود و آهنگ سازی آن را بابک
زرین برعهده گرفته است.

جایگاهحضرتعلی(ع)
درسریال«سلمانفارسی»
امــرا ...احمدجو که به همراه میرباقری ،نگارش
فیلمنامهسریال«سلمانفارسی»رابرعهدهداشته
است،درگفتوگوبافارس،دربارهجایگاهحضرت
علی(ع) در این مجموعه توضیح داد« :قطعا ایشان
نقش و جایگاه زیــادی را به خود اختصاص داده
است.آشناییامامعلی(ع)باسلمان،ازمدینهآغاز
میشودکهبعدازهجرتاست.درآنمقطعسلمان
پابهسنگذاشتهاستوجواننیست،حضرتعلی
(ع) هم میان سال هستند ».وی ادامه داد« :البته
بیشتروعمدهسریال،تصویرگرهمنشینیسلمان
با پیغمبر (ص) است و در نهایت این تصمیم آقای
میرباقری است که پایان را کجا بگذارد ».احمدجو
همچنین در پاسخ به این سوال که بخشی از قرابت
سلمان فارسی با حضرت علی(ع) ،به جنگها
و نبردهای ایشان هم برمیگردد و آیا ما شاهد
نبردهای ایشان هم در سریال خواهیم بود ،گفت:
«تمام جنگهای مدینه در سریال وجود دارد .اوج
این نبردها هم جنگ خندق(احزاب) است که
سلمان راهنمایی کرده و با پیشنهاد او دور تا دور
مدینهراخندقمیکنندواینبارکهابوسفیانودار
ودستهاشخیلیمجهزمیآیند،پراکندهمیشوند.
این بخش ،جنگ تن به تن حضرت علی(ع) را با
عمرو بن عبدود دارد که خیلی معروف است و آن را
بهتصویرمیکشد».احمدجودرپاسخبهاینسوال
کهآیامخاطب،حضرتعلی(ع)رادرسریالسلمان
فارسی خواهد دید یا خیر ،توضیح داد« :میرباقری
خودش تجربه درست و حسابی در این زمینه دارد
و مثل سریال امام علی(ع) ،فرض کنیم مثال اگر
پیامبر(ص) دیالوگی دارند ،طوری که دیده نشدن
چهره ایشان توی ذوقزننده هم نباشد ،نقلقول
میشود.بههمانشیوهایکهمعمولاست،چهره
رانشاننمیدهندوهمانطوربرگزارخواهدشد».

زندگیطیبحاجرضاییسریال
میشود
نگارش سیناپس اولیه فیلم نامه سریال «زنگی»
به تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی و نویسندگی
مجیدآسودگانبامحوریتپرداختبهزندگیطیب
حاجرضاییبهپایانرسید.
تحقیقات درباره ساخت این سریال به همراه یک
تیم پژوهشی از سال  ۱۳۹۸آغاز و در دو مقطع
به صــورت تاریخ شفاهی و مکتوب انجام شد و
درنهایت ،پاییز سال  ۱۳۹۹نگارش طرح این
سریال آغاز و اسفند سال گذشته ،سیناپس نهایی
«زنگی» تحویل گروه فیلم و سریال شبکه 3سیما
شد.
اینملودراماجتماعیکهدراوایلدهه ۴۰درجنوب
شهر تهران می گذرد؛ در بستر تاریخ ،به وقایع آخر
زندگی طیب حاجرضایی و افراد تاثیرگذار در آن
مقطع میپردازد و به زودی کارگردان این اثر که
مجری طرح آن ،موسسه فرهنگی هنری وصف
صباستنیزمشخصومعرفیخواهدشد.

مائده کاشیان

کسب کرده است .البته «عصر جدید» در خرداد
 52درصدبینندهداشتومخاطبانآندرفصل
زمستاننسبتبهخردادافتکردهاند.

دوشنبهشب مرکز تحقیقات صداوسیما ،نتایج
نظرسنجیپربینندهترینهایتلویزیوندرپاییزو
زمستان 99رامنتشرکرد.طبقاینآمار،سریال
«خانه امن» موفق شده از بقیه سریالها سبقت
بگیرد و شبکه 3نیز جایگاه پربینندهترین شبکه
را کسب کرده است.پیش از این سریال «گاندو
 »۲نیز در ژانــر امنیتی و سیاسی  ،موفق شده
بود با کسب  ۶۱درصد مخاطب دومین سریال
پربیننده نــوروز  1400شــود« .عصر جدید» و
پس از آن «دورهــمــی» در صدر پربینندهترین
برنامههای غیرنمایشی در زمستان هستند اما
فهرست برنامههای پربیننده پاییز اعالم نشده
است.

▪«پایتخت»پربینندهترازسریالهایجدید

در میان سریالهایی که پاییز و زمستان سال
گذشته پخش ش ــده ،مجموعه «خــانــه امــن»
پرمخاطبترین سریال تلویزیون بــوده است.
ایــن ســریــال بــا  44درصــد مخاطب ،حتی از
مسابقه «عصر جدید» که معموال در صدر جدول
پربینندهترینهای تلویزیون بــوده مخاطب
بیشتری داشته است .سبقت گرفتن سریالی با
فضای امنیتی و سیاسی ،از مسابق ه پرهیجان و
سرگر مکنندهایمانند«عصرجدید»،جزونکات
جالب پرمخاطبترینهای تلویزیون در فصل
زمستان است .سازندگان «خانه امن» این روزها
مشغول تولید سریال امنیتی جدید خود به نام
«سرجوخه» هستند و امسال فصل دوم «خانه
امن»راجلویدوربینخواهندبرد.

▪شکستسنگین«روزهایابدی»

▪پیشتازی«خانهامن»

▪«عصر جــدیــد» در صــدر پربینندهترین
برنامهها

مسابقه «عــصــر جــدیــد» معموال در فهرست
پربینندهترینبرنامههایتلویزیون،پیشتازبوده
و در رقابت با «دورهمی» از این برنامه جلو زده
است .طبق همین روال ،سری دوم این مسابقه
در زمستان  43 ،99درصد بیننده داشته و پس
از آن دورهمی ،با 39درصد مخاطب رتبه دوم را

ســریــال «پــایــتــخــت» کــه جـــزو محبوبترین
مجموعههایتلویزیونیاست،دربازپخشهمبه
خوبیدیدهشدهودررتبهسومینسریالپربیننده
تلویزیوندرفصلزمستانبودهاست.هرچندکه
 32درصد مخاطب ،رقم عجیب و غریبی نیست
اما بازپخش فصل پنجم آن در آیفیلم ،از دیگر
سریالهای جدید تلویزیون مانند «باخانمان»
و «شرم» پربینندهتر بوده است .بازپخش فصل
چهارماین سریالنیز با 26درصدبیننده،باالتر
از دو سریال «روزهای ابدی» و «شرم» قرار گرفته
است .شبکه آیفیلم نیز با  46درصد مخاطب،
پس از شبکه 3پربینندهترین شبکه تلویزیون
بودهاست.
سریال تاریخی «روزهای ابدی» به کارگردانی
جوادشمقدری،ماجرایتسخیرالنهجاسوسیو
اتفاقاتابتدایانقالباسالمیراروایتمیکرد.
ایــن مجموعه که مرحله تولید و پس از تولید
طوالنی را پشت سر گذاشت ،در زمان پخش با
استقبال چندانی مواجه نشد و جزو آثار ناموفق
تلویزیون بود .اکنون عدد 23درصد بیننده این
سریالهممهرتاییدیبرشکست«روزهایابدی»
است.اینمجموعهبهدلیلدیالوگهاوجلوههای
بصری ضعیف ،اتفاقات غیرواقعی و سطحی ،با
انتقاداتفراوانیروبهروشد.
▪بینندهبیشتر«دورهمی»ازنسیم!

نکته عجیب در اعــداد و ارقــامــی که از میزان
مخاطب تلویزیون اعالم شده ،مربوط به درصد
مخاطبان شبکه یک و نسیم است .شبکه یک
در فصل زمستان 44.5 ،درصد بیننده داشته
اما سریال «خانه امن» که از همین شبکه روی
آنتنرفته،نسبتبهکلمخاطبانشبکه،بیننده
بیشتری یعنی  44.6درصد داشته است! این
ابهام در آمار میزان بینندههای شبکه نسیم هم
وجوددارد.اینشبکهدرزمستان 28.6،درصد

بیننده داشته اما برنامه «دورهمی» در همین
شبکه ۳۹،درصدمخاطبداشتهاست.
▪پربینندهترینشبکه هاوسریالهادرپاییز

سالگذشتهشبکه3درفصلپاییزمانندزمستان،
پربینندهترین شبکه تلویزیون بوده و  51درصد
بیننده داشته است .پس از آن ،شبکه یک ،خبر و
آیفیلمبهترتیببا 46،50و 45درصدمخاطب،

بیشترین میزان بیننده را داشتهاند .در میان
سریالهایی که پاییز سال گذشته پخش شدند،
مجموعه «خانه امــن» با  44درصــد مخاطب،
پربینندهترین سریال بوده و سریال «صفر بیست
و یک» با 25درصد بیننده ،در آخرین رتبه جدول
قــرار دارد« .نجال»« ،زمین گــرم»« ،ایلدا» و «از
سرنوشت  »3در رتبه های دوم ،سوم ،چهارم و
پنجمفهرستپربینندهترینهاجایگرفتهاند.
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پژمانجمشیدیبازیدرسریال
«زیرخاکی  »2به کارگردانی
جلیل سامان را به پایان رسانده
است.اوبهزودیباسعیدآقاخانی
همکاریخواهدکردودرسریال
کمدی«شاخآفریقا»حضورخواهدداشت.
مهران احمدی در واکنش به
انتقادات کاربران به ویدئوی
تــزریــق واکــســن کــرونــا بــرای
مـــادرش ،توضیح داده است
که او بیشتر از  80سال دارد
و در اولویت دریافت واکسن است .احمدی از
قضاوتها نیز گالیه کرده است.
سیما تیرانداز به دلیل مشغله
کاری نتوانسته در قسمت فینال
مسابقه «شبهای مافیا» ساخته
سعید ابوطالب حضور داشته
بــاشــد .حامد آهنگی نیز دیگر
چهرهایاستکهدراینقسمتحضورندارد.
عــلــی اوســـیـــونـــد در ســریــال
«سرجوخه» به کارگردانی احمد
معظمیایفاینقشکردهودراین
سریالباپیاماحمدینیاهمبازی
شــده اســت .اوسیوند به تازگی
مجموعه«همبازی»راازشبکه 2رویآنتنداشت.
حامد آهنگی به استثنای این
هفته ،روزهــای جمعه با برنامه
«شب آهنگی» به نمایش خانگی
میآید .روز انتشار این برنامه،
بــه مناسبت شــهــادت حضرت
علی(ع) تغییر کرده است .آهنگی به عنوان مجری
دربرنامهحضوردارد.

