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«انتقام جویان :آخر بازی»
 ۲میلیارد دالری شد

...

تلویزیون

چرا سریال «شرایط خاص» شبکه  ،۳موفق بود؟

خاص و پرمخاطب
گروه سینما و تلویزیون  -سریال «شرایط خاص» اثر وحید
امیرخانی ،دیشب پس از پخش  17قسمت به پایان رسید.
هرچند که پخش مسابقات فوتبال نظم زمان پخش این
مجموعه را بر هم زد و باعث شد بعضی از قسمتهای
این مجموعه بعد از اخبار شبانگاهی پخش شود یا
حتی ک ً
ال پخش نشود و طبیعت ًا این بینظمی به دیده
شدن سریال لطمه زد ،اما با وجود این ،چند ویژگی
مهم «شرایط خاص» باعث شد مخاطب برای تماشای
سریال و دنبال کردن آن کنجکاو باشد و این مجموعه جزو
سریالهای موفق شبکه سه مطرح شود.

امروزتکلیف «نود» و
«برندهباش» مشخص میشود
یک عضو ناظر مجلس در شــورای نظارت بر
صداوسیما گفت این شــورا امــروز به بررسی
اتفاقات دربــاره برنامه « »۹۰و نحوه درآمــد
مسابقاتاپلیکیشنیخواهدپرداخت.احسان
قاضیزاده هاشمی روز گذشته،در گفتوگو با
ایسنااظهارکرد«:شوراینظارتبرصداوسیما
فردا میزبان میرباقری معاون سیما ،شهریاری
معاوناداریومالیسازمان،فروغیمدیرشبکه
سه و مهدویمهر مدیر کل بازرگانی سازمان
خواهد بود ».وی گفت که حضور میرباقری و
شهریاری برای بررسی اتفاقات درباره برنامه
«نود» خواهد بود .این که برنامه «نود» پخش
خواهد شد یا نه همه بستگی به جمعبندی و
توضیحات ارائه شده در شورا دارد .قاضیزاده
همچنیناظهارکرد«:بررسینحوهدرآمد،بحث
بازرگانی،مسابقاتاپلیکیشنیوستارهمربعها
و ادامه پخش برنامه «برنده باش» نیز مربوط
به حیطه مالی سازمان است که این موضوع
نیز فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت ».وی
درخصوصاینکهآیادراینجلسهدربارهمنابع
درآمدیمسابقه«عصرجدید»همبحثخواهد
شد گفت که مسابقه «عصر جدید» مشکلی
نداردودرآمدهایشازراهآگهیکسبمیشود.

▪ترکیب خوب گروه بازیگران

گروه بازیگران سریال «شرایط خاص» از بازیگران
جوانگرفتهتاسالخورده،همهبهدرستیانتخاب
شدهاند .بهرام افشاری در سریال «پایتخت »5
حسابی دیده شده و مورد استقبال مخاطبان
قرار گرفته بود ،بنابراین دومین حضور جدی او در
یک سریال تلویزیونی ،از ویژگیهای جذاب این
مجموعه بود .البته زمانی که افشاری برای نقش
«منوچهر» انتخاب شد ،هنوز «پایتخت» پخش
نشده و بهرام افشاری امتحانش را پس نداده
بود .کامبیز دیرباز به عنوان نقش اصلی سریال،
جزو بازیگرانی است که هم در نقشهای جدی
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سینمایایران
سرپرستسازمانسینماییرئیسشد
وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرحکمیحسین
انتظامی را که پیش از این سرپرستی سازمان
سینمایی ،سمعی و بصری را عهده دار بود به
عنوانمعاونوزیرورئیساینسازمانمنصوب
کرد .به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،در حکم سیدعباس صالحی
خطاب به حسین انتظامی آمده است« :نظر
به تعهد ،سابقه و توانایی مدیریتی ارزشمند
جناب عالی بــه موجب ایــن حکم بــه سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی ،سمعی
و بصری منصوب میشوید .انتظار میرود با
بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود ،در
رشد و اعتالی کیفی سینمای کشور و توجه
به تولیدات متناسب با سبک زندگی ایرانی
اسالمی ،صیانت از حریم اخالق و هنجارهای
ملی،شکوفاییاقتصادسینماوحضورفعالتر
دربازارهایجهانیشکوفاباشید.توفیقجناب
عالیراازدرگاهخداوندمتعالمسئلتدارم».
گفتنی است انتظامی به زودی در یک نشست
خبری سیاستها و برنامههای خــود را در
سازماناعالمخواهدکرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایسنا  -جدیدترین فیلم از مجموعه فیلمهای «انتقامجویان» با رساندن فروش جهانی خود به  1.195میلیارد دالر در آستانه ورود
به جمع چند فیلم دو میلیارد دالری تاریخ سینما قرار گرفت .این فیلم تاکنون در رتبه پنجم پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما
در گیشه جهانی قرار دارد و با ادامه روند فروش موفق خود میتواند پرفروشترین فیلم تاریخ شود.

▪کمدی نه لودگی

ایــده اصلی قصه یعنی ایــن که یک شخصیت
به واسطه شباهت ظاهری خــودش را به جای
شخصیت دیگری که از لحاظ فرهنگی ،اعتقادی
و ویژگیهای رفتاری با او زمین تا آسمان تفاوت

نشست نقد و بررسی «عصر جدید» در دانشگاه تهران برگزار شد

مصاف سیدبشیر و استادان دانشگاه تهران

روز شــنبه در دانشــکده علــوم اجتماعی
دانشــگاه تهــران ،نشســتی بــرای نقــد و
بررسی مســابقه تلویزیونی «عصر جدید»
برگزار شــد که حواشــی مختلفی داشت.
عبــدا ...بیچرانلو و اعظــم راودراد اعضای
هیئت علمــی دانشــگاه تهران و احســان
علیخانی ،آریــا عظیمینژاد و سیدبشــیر
حســینی از عوامل «عصر جدید» مدعوان
این نشست بودند .سه فراز از متن و حاشیه
این جلسه را به نقل از مهر بخوانید:
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و هم در آثار کمدی موفق بوده است .او با سریال
«شرایط خاص» بعد از سه سال ،دوبــاره در یک
سریال کمدی دیده شد .حضور بازیگران باسابقه
و پیش کسوت مانند پروانه معصومی و سیروس
گرجستانی در کنار بازیگران جــوان ،ترکیب
جذاب و متناسبی را در سریال خلق کرده است.

layout@khorasannews.com

کلیگویی،اخمالوونامادری
از ابــتــدا پیشبینی م ـیشــد که
حـــالوهـــوای ایــن نشست نقد و
بررسی ،شلوغ و مستعد جنجال
باشد .حرفهای اولیه سیدبشیر حسینی نیز
که در پاسخ به انتقادهای دو استاد دانشگاه بیان
شد ،فضا را ملتهبتر کــرد .حسینی داور «عصر
جدید» گفت« :قطع ًا ما تلنتشوهای دنیا را شخم
زدهایم.کلیگوییتکراربدیهیاتاستوبهنظرمن
رسالت دانشگاه این است که وارد مصادیق جزئی
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دارد ،جا بزند به تنهایی جالب و بامزه است.
در «شرایط خــاص» این ایــده کلی به خوبی در
جریان قصه گسترش یافته و موقعیتهای کمدی
مختلفی ایجاد کرده است .شوخیهای سریال
از خطر لودگی و کلیشه بــودن دور مانده و در
لحظات گوناگون از مخاطب خنده گرفته است.
البته ناگفته نماند بخش زیادی از بار کمدی این
مجموعه روی دوش بهرام افشاری بود.
خاص «آسیه»
▪شرایط
ِ

وجود شخصیتی که ناشنواست و قادر به تکلم
نیست ،در سریال «شرایط خاص» اتفاق نسبت ًا
شود و این کار دانشگاه نفتی است که به بدیهیات
و کلیات بسنده کند .چرا استادان ما حرف جدی
ندارند؟ من اگر دانشگاهی هستم آمــدهام تا از
مسائل جامعهام حرف بزنم .پز دانشگاهی این
شده است که حرفهای صدتا یک غاز بیان شود
کهاالنمیشودگفتو ۱۰سالدیگرهممیشود
همان حرفها را تکرار کرد ».او همچنین در نقد
دیگری به دانشجویان علوم اجتماعی بیان کرد
کهخاطرهاشازتدریسدرایندانشکدهایناست
که این دانشجویان همیشه «اخمالو» هستند .وی
درباره دانشگاه تهران نیز گفت« :دانشگاه تهران
بیشتر از این که دانشگاه مادر باشد انگار نامادری
است!»
انتقادها به داوریهـــای «عصر
جدید»
بیچرانلوازاستاداندانشگاهحاضر
در این جلسه بعد از سخنان بشیر
حسینی گفت« :داوریهــا در این برنامه متوازن
نیست و بسیار ذوقی است این جمله که بگویید
«من خوب حال کردم» بر اساس کدام نوع داوری
اســت؟ برنامه قــرار اســت آگاهی دهنده باشد و
مردم بر اساس این معیارهای داوری آگاهی پیدا
نمیکنند.ظاهربرنامهایناستکهمسابقهکشف
استعداد است اما مبنایش سرگرم کنندگی است
و هرکس شوی بهتری داشت برنده میشود البته
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جدیدی است که کمتر در فیلم ها و سریالها آن
را دیدهایم .حضور چنین شخصیتی در داستان به
تنهایی کافی نیست ،این که قصه از چه زاویهای
به آن شخصیت نگاه کند ،شخصیتپرداز ی او
چگونه باشد و بــازی هنرپیشه آن نقش چقدر
باورپذیر به نظر برسد هم مهم است .شخصیت
«آسیه» در «شرایط خاص» با وجود این که دارای
معلولیت است و نمیتواند صحبت کند و بشنود،
اما دختر مستقل و توانمندی است و هرگز مورد
تمسخرقرارنمیگیرد.دراینسریالازشوخیها
و موقعیتهایی که معنای تمسخر و تحقیر داشته
باشد خبری نیست ،به همین دلیل حضور «آسیه»
در داستان ،برای مخاطب خوشایند است .بازی
سوگل قالتیان هم در قالب این شخصیت آنقدر
خوب است که برای لحظاتی مخاطب را درباره
این که آیا او واقعا نمیتواند صحبت کند یا تنها
نقش بازی میکند ،به شک میاندازد.
▪تلفیق ملودرام و کمدی

ســـریـــال «شـــرایـــط خـــــاص» بـــا وجـــــود همه
موقعیتهای کمدی و بــامــز های که دارد ،در
بعضی سکانسها به یک اثــر مــلــودرام تبدیل
مــیش ــود .مــــادری کــه چــش ـمانــتــظــار فــرزنــد
مفقوداالثرش است و به علت بیماری آلزایمر،
جوانی را که از لحاظ ظاهری به فرزندش شباهت
دارد با فرزند خود اشتباه میگیرد و تصور میکند
او از جنگ به سالمت برگشته اســت .همین
داستان دوخطی کام ً
ال ظرفیت دارد که به یک
اثر غیرکمدی تبدیل شود و اشک تماشاگر را
دربیاورد ،اما روایت این داستان در فضای کمدی
باعث شیرینی قصه و تأثیرگذاری بیشتر آن شده
اســت .با توجه به عالقه مخاطب به آثــار طنز،
ت کمدی ایده اصلی قصه ،اقدام
استفاده از ظرفی 
هوشمندانه بوده است.
من حق میدهم چون تلویزیون است و میخواهد
ذات ســرگــرم کنندگی را حفظ کــنــد ».یکی از
دانشجویان نیز که در مقابل تریبون حاضر شد
به یک دوگانه ناجی و نجاتیابنده اشــاره و بیان
کــرد« :استعدادیابی وظیفه صداوسیماست نه
این که فکر کند که لطف میکند .استعدادیابی
وظیفه نهادهای کالن مثل آمــوزش و پــرورش و
صداوسیماست نه این که مردم بیایند و التماس
کنند که در مسابقه دیده شوند و میل شخصی یک
داورایجابکندکهاورابپذیردیاخیر».
خروج مهمانان با کمک حراست
دانشگاه
نــشــســت نــقــد «عــصــر ج ــدی ــد» با
تشویقهایمدامدانشجویانبرای
صحبتهای انتقادی از طرف استادان خطاب به
بشیر حسینی و به ویژه دانشجویان همراه میشد
و هر بار عدهای با تشویقها این سخنان را همراه
میکردندکهتاپایانجلسه،مجریتذکرمیدادکه
ازتشویقهایهیجانیپرهیزشود.آریاعظیمینژاد
از داوران برنامه «عصر جدید» بهرغم حضور در این
نشستترجیحدادباسکوتشنوندهنقدهاباشدو
هیچاظهارنظرینکرد.درپایانجلسه،دانشجویان
جلوی درهای آمفیتئاتر تجمع کردند که احسان
علیخانی و داوران برنامه «عصر جدید» با حفاظت
تیمحراستدانشگاهبیرونرفتند.
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چهره ها و خبر ها
مجید مجیدی در جشنواره فیلم قونیه که
ویــژه فیلمهایی با مضمون معنوی است،
تندیس بهترین کارگردانی را
دریافت کرد .گفته میشود
وی قرار است در فیلم بعدی
خود با «شاهرخخان»
همکاری کند.
سعید سهیلی که اکنون فیلم «ژن خوک» را
روی پرده دارد ،در صفحه اینستاگرام خود
پستی منتشر کــرده و دربــاره
پــخــش ن ــش ــدن تــیــزرهــای
تبلیغاتی ایــن فیلم در
تــلــویــزیــون انــتــقــاد
کرده است.
گالره عباسی بازی در فیلم «شاهین» ساخته
س ــاالر طهرانی را بــه پایان
رســانــده اســت .عــاوه بر او
علیرضا کمالی و مهران
رنجبر نیز در ایــن فیلم
ایفای نقش کردهاند.
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سینمای ایران
«شبیکهماهکاملشد»و
«سرخپوست» عیدفطرمیآیند
بــر اســاس اعــام سخنگوی ش ــورای صنفی
نمایش ،سه فیلم «مــا همه با هم هستیم»،
«سرخپوست» و «شبی که ماه کامل شد » برای
اکرانعیدفطرقراردادبستهاند.
غالمرضا فرجی در گفتوگو با مهر اظهار
کــرد« :در جلسه شــورای صنفی نمایش در
سرگروه آزادی بعد از فیلم «زندانیها» قرارداد
فیلم «تولدت مبارک» به کارگردانی سمیه
زارعینژاد بسته شد که این فیلم از چهارشنبه
 ۱۸اردیبهشت  ۹۸در سینماهای کشور
اکران میشود .همچنین اکران «ما همه با هم
هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی برای
عید فطر ثبت شــد ».فرجی تاکید کــرد« :در
سرگروه آستارا بعد از فیلم «متری شیشونیم»
قــرارداد فیلم «خانه دیگری» ثبت شد که این
فیلم از چهارشنبه  ۱۸اردیبهشت  ۹۸اکران
میشود .همچنین قــرارداد «سرخپوست» به
کارگردانی نیما جاویدی بعد از «خانه دیگری»
دراینگروهسینماییبستهشدهاست».فرجی
درپایانگفت«:درسرگروهاستقاللبعدازفیلم
«غالمرضا تختی» قرارداد فیلم «وکیل مدافع»
ثبتشدواینفیلمازچهارشنبه ۱۸اردیبهشت
 ۹۸اکران و بعد از آن قــرارداد فیلم «شبی که
ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار برای
اکران عید فطر ثبت شد .همچنین در سرگروه
باغ کتاب قرارداد فیلم «سامورایی در برلین»
به کارگردانی مهدی نــادری بسته شد که از
چهارشنبه ۱۸اردیبهشت۹۸اکرانمیشود».

