یاغی ،یک اثر درخشان
یا تکرار مکررات؟؟؟

یهــای محمــد کارت ،ایــن بــار در یــک محصــول
دغدغهمند 
تلویزیونــی ســریال یاغــی بــدون هیــچ اغراقــی ،به دالیل لیســت
عوامــل دس ـتاندرکاری و نــام کارگردانی که پشـ ِـت کار قــرار دارد،
یکی از مورد انتظارترین محصوالت دنیای تلویزیونی در سال ۱۴۰۱
شمســی است که خیلی از عالقهمندان به سینما و سریالهای
تلویزیونی منتظرش بودهاند .حال این سوال مطرح میشود که
آیا محمد کارت توانسته از پس خلق یک سریال درام بربیاید؟
محمــد کارت قبال شــانس خود را در کارگردانــی یک فیلم بلند با
فیلم ســینمایی شــنای پروانه امتحــان کرده بود .شــنای پروانه
نــه تنهــا تبدیل بــه اثر موفق و جذابی شــد ،بلکــه موفقیت این
اثر موجب شــد تا محمد کارت در مقام یک کارگردان بیشــتر در
عرصــه هنر به چشــم آیــد .این هنرمنــد قبــل از کارگردانی اولین
فیلــم ســینمایی بلند خــود ،چند فقره مســتند نیز ســاخته بود
و حتــی در عرصــه بازیگــری نیز فعالیتهایی هر چنــد کم از خود
بــه یادگار گذاشــت .بــا این اوصــاف ،محمد کارت بــه عنوان یک
کارگــردان اینبــار شانســش را با کارگردانی ســریال یاغــی امتحان
میکنــد؛ ســریالی کــه از شــبکه نمایــش خانگــی فیلیمــو پخش
میشود.
داســتان ســریال یاغــی حــول محــور شــخصیتی بــه اســم جاوید
میچرخــد؛ پســربچه بدشانســی کــه بنابهدالیلی که در داســتان
توضیح داده م یشــود ،شناســنامه نداشــته و به همین منظور،
جهــای زیــادی را در طول زندگ ـیاش تحمل میکند.
مشــقت و رن 
حــال جاویــد در تالش اســت با تهیه شناســنامه ،هویت و اصل
و نســب پیــدا کنــد .قصــه ســریال یاغــی در قســمت اول تالش
میکنــد تا نقطه آغازی برای همگام شــدن مخاطب با ماجراهای
جاویــد باشــد .البتــه قســمت اول بــا  ۱۰۰دقیقــه زمان خــود کمی
حوصله بیننده را سر میبرد؛ چراکه سریال یاغی در قسمت اول
بیشــتر از اینکه قصهسرایی کند ،فضاســازی کرده و تماشاگر را
بــا شــخصیتها و جهان داســتان آشــنا میکند .با ایــن حال ،نه
میدانیم در چه سالی هستیم و نه در چه نقطه از تهران .سریال
یاغی در قســمت اول جغرافیای درســتی از ســناریو به ما نشــان
نمیدهد.
ســریال یاغــی از جنبــه فضاســازی و بســتر روایــت داســتانی بــه
شــدت مشــابه به فیلم شــنای پروانه به حســاب میآید .با این
وجــود ،مــدت زمــان زیــادی از قســمت اول را بایــد تماشــا کرد تا
حرف حســاب داســتان شــود .بهانــه اصلی برای
بیننــده متوجه ِ
نداشتن شناسنامه است اما به نظر میرسد تعداد
قصهگویی،
ِ
قســمتهای ســریال یاغــی کــه احتمــاال  ۲۰قســمت اســت ،بــه
خدمت این موضوع و تالشهای جاوید
صورت تمام و کمال در
ِ
برای یافتن یک هویت ساده نباشد.
ایفای نقش عباس جمشیدیفر در سریال یاغی نشان میدهد
که این بازیگر در عرصه نقشهای جدی نیز میتواند حرفی برای
گفتن داشته باشد .محمد کارت از این بازیگر در سریال یاغی به
خوبی بازی میگیرد.
تیــم بازیگــری ســریال یاغــی از افــراد مهــم صنعــت ســینما و
تلویزیــون تشــکیل شــده و باید بــه انتخــاب محمــد کارت برای
گــردآوری ایــن تیــم تبریــک گفــت؛ چراکــه هــر بازیگــر مطــرح ،بــه
شــدت مناســب نقشــش بــوده و میتوان یــک دنیــای واقعی با
شــخصیتهای باورپذیــر را در ســریال یاغی متصور شــد .ضمن
خود دوربین نیز
تماشــای رویدادهای قسمت اول سریال یاغیِ ،
بــه خوبی خط میدهد که هر شــخصیت ،چــه ویژگیهای رفتاری
دارد .بــرای مثــال علــی شــادمان ،بــه عنــوان یــک جوان ســاده و
ســختکوش در همــان ســکانسهای اولیــه ،توجــه مخاطــب را
بــه خود جلب میکند .حتی پارســا پیروزفر که حضــور کوتاهی در
قســمت اول داشــته ،تأثیر زیــادی روی مخاطب م یگــذارد .نگاه
نافـ ِـذ پارســا پیروزفر ،همچنان برگ برنده ایــن بازیگر در دزدیدن
توجــه مخاطبین اســت .بــا تمامی این مــوارد ،امیر جعفــری و در
درجه بعدی مهلقا باقری دو بازیگر حائز اهمیت در قسمت اول
هستند که پیشروی قصه و به جریان افتادن داستان کامال روی
دوش شخصیتهایشان سنگینی میکند.
نــگاه نافـ ِـذ پارســا پیروزفــر ،همچنــان بــرگ برنــده ایــن بازیگر در
دزدیدن توجه مخاطبین است.
از لحاظ فنی ،با اثری شسته و رفته طرف حساب هستیم .بامداد
افشار در مقام آهنگساز سریال یاغی به شدت عملکرد درستی
دارد .تدوینگــر ایــن پــروژه یعنی اســماعیل علیزاده بــه خوبی به
سکانسها اشراف داشته و با ترانزیشنهای جذاب و مطلوبی،
دوربین
ســکانسها را بــه هــم مرتبط م یســازد .از همه مهمتــر،
ِ
محمد کارت است که نه مستندگونه است و نه قاضی .دوربین
در سریال یاغی ،اغلب اوقات چیزی نزدیک به واقعیت را تعریف
میکنــد؛ همــان چیزی که مــا در اصطالح عامیانــه از آن به عنوان
«واقعیت جامعه» یاد میکنیم .برای مثال در قســمت نخست،
دو شــخصیت بــه شــدت مذهبی معرفی م یشــود کــه در کمک
کــردن به جاوید ،چنــدان روی خوش نشــان نمیدهند .دوربین
ی و ســماجت جاویــد و خواهر ناتنیاش
بالفاصلــه پس از درگیر 
بــا آنها ،شــخصیتهای لجــوج داســتان را از یک نمــای کلیتر در
همان محیط نشــان میدهد که از خدا و کائنات میخواهند گره
از کار مردم باز کنند .محمد کارت چنین شــخصیتهایی را تنها
با چند تکنیک ســاده به باد تمســخر میگیرد؛ شــخصیتهایی
کــه در ظاهــر ،یــک تیــپ شــخصیتی دارنــد و در باطــن یــک تیپ
شخصیتی دیگر.
ســریال یاغی شــروع به نســبت ایــدهآل و جذابــی دارد .با اینکه
صرفــا بــا توجــه بــه قســمت اول دقیقــا نم یتــوان متوجــه ِ 
حرف
حســاب ســریال شــد ،امــا بــه نظــر میرســد بــا یــک محصــول
شســاخت ،روایــت مجذوبکننــده و یــک تیــم بازیگــری
خو 
درجــه یــک روب ـهرو هســتیم .بایــد منتظر مانــد تا ببینیم ســطح
یهــای محمــد کارت در ســریال یاغــی تــا کجــا پیش
دغدغهمند 
میرود.
عشــق بیــن جاوید و ابرا تازه در قســمت دوم ســریال یاغی جان
عشق نخنما و سطحی بین این دو شخصیت که در
میگیرد .آن
ِ
قسمت اول دیده بودیم ،حاال رنگ و رویی بهتر به خود میگیرد.
جاوید برای نشان دادن عشقش نسبت به ابرا ،دست به اقدام
خطرناکــی میزنــد .همین اقدام موجب م یشــود تا بــا داییهای
ابرا نیز در قســمت دوم آشــنا شــویم .افرادی که برای رسیدن به
هدف خود دست به هر کاری میزنند اما جالب است که نسبت
بــه حفظ آبــرو به شــدت واهمه دارنــد .از طرفی دیگر ،با اســی نیز
بیشــتر آشــنا م یشــویم؛ همان شــخصیت مکار و دغلبازی که
امیــر جعفری نقشــش را در ســریال یاغی بازی میکنــد .با اینکه

در سناریوی سریال اینطور تعریف شده که جاوید ،پسربچهای
به شــدت ســاده اســت ،جای ســؤال دارد که چطور جاوید بعد از
این همه سال هنوز نتوانسته به ذات اسی پی ببرد و به همین
راحتی به او صد در صد اعتماد میکند .بیش از اندازه ساده لوح
بودن جاوید ،اندکی مخاطب را از فضای رئال سریال دور میکند.
داســتان ســریال یاغی در قســمت دوم ،به طور کامل به عشــق
بین جاوید و ابرا میپردازد .مرتب کردن ســکانسهای عاشقانه
بــه صــورت متوالــی در قســمت دوم ،ایــن حــدس را در ذهــن
مخاطــب پــرورش میدهــد کــه در انتها بایــد با یک تــراژدی و غم
پروندهی این عشــق بســته شــود .بــا اینکه مخاطــب میتواند
حــدس بزنــد در انتهــای قســمت دوم چــه چیــزی انتظــارش را
میکشــد ،محمــد کارت ســکانس پایانـ ِـی قســمت دوم را بــه
شــیوهای بینظیر کارگردانی میکند؛ موسیقی ،نوع فیلمبرداری،
فعالیــت بازیگرهــا و صد البتــه افکتهایی کــه در صحنه تعبیه
شده موجب میشود تا از تماشای پایان قسمت دوم لذت برده
و برای تماشای ادامه سریال لحظهشماری کنیم.
ســریال یاغــی در قســمت دوم نــه تنهــا از ریتــم نمیافتــد ،بلکــه
بــا معرفــی شــخصیتهای بیشــتر ،بیننــده را بیــش از پیــش
بــا شــخصیتها و دنیــای ســریال آشــنا میکنــد .بــا توجــه بــه
قســمت دوم ،جریــان اصلــی قصــه هنوز شــروع نشــده امــا باید
بــه عملکــرد محمــد کارت و تیمــش تــا بــه اینجــای کار آفریــن
گفت.
بهمــن خــان بــا بــازی پارســا پیروزفــر تــازه از قســمت ســوم وارد
داســتان م یشــود .میتوان یکی از جذابیتهای ســریال یاغی را
بیشتر الیههای شخصیتی بهمن خان دانست.
در درک هر چه
ِ
قسمت سوم سریال یاغی روی شخصیت جاوید تا حدود زیادی
مانــور میدهد امــا نوبتی هم باشــد ،نوبت به شــخصیت مرموز
قصــه یعنــی «بهمــن خان» اســت کــه پارســا پیروزفر نقشــش را
بازی میکند .همچنین شــخصیت «طــا» با بازی طناز طباطبایی
نیز به بیننده برای اولین بار در قســمت ســوم معرفی م یشــود.
کاراکتــر طــا در اولیــن رونمای ـیاش جلــو دوربیــن ،اطالعــات
مختصــر و مفیــدی را بــه بیننــده ارائــه میدهــد .مخاطــب کامــا
متوجه م یشــود که بــه صورت کلی طال چگونه شــخصیتی دارد.
هر چند ســریال یاغی هنوز کار زیادی در پیش دارد تا به جوانب
مختلــف شــخصیتها هــم بپــردازد .بیننــده در قســمت ســوم
عالوه بر شــناختن طال ،بهمن خان را نیز کمی بهتر میشناســد.
حداقــل در نگاه اول اینگونه به نظر میرســد که «بهمن خان»،
شــخصیتی پخته ،عاقل ،با پرســتیژ و صد البته پر قدرت دارد .با
این اوصاف این ســریال از بابت شخصیتپردازی کار سختی در
پیش دارد؛ چراکه عالوه بر پرداختن به شخصیت جاوید ،باید به
ســایر شــخصیتهای معرفی شــده «که کم هم نیستند» نیز به
یک اندازه مانور دهد.
تهــای مهمــی را تــا پایــان
ســریال یاغــی از جنبــه بازیگــری کار 
قســمت ســوم هنوز رو نکرده اســت .با این اوصاف در قسمت
ســوم بازی عباس جمشــیدیفر بیشــتر به چشــم میآیــد .او در
نقش «علی آقا گرگین» در چند ســکانس توانســته بازی جذابی
از خــود بــه نمایش بگذارد .از آن ســمت ،بازیگــر نقش «حمید»
نیــز توانســته بــازی باورپذیــری داشــته باشــد .بــر اســاس آنچه
در قســمت ســوم ســریال یاغی میبینیم ،پارســا پیروزفــر و طناز
طباطبایــی هنــوز بــازی درخشــانی از خــود نشــان ندادهانــد .در
هــر صــورت باید قبول کرد که بر اســاس ســه قســمت ابتدایی،
علــی شــادمان در راس تیــم بازیگــری ســریال یاغــی بــه چشــم
میآیــد؛ بازیگــری که بــرای فرو رفتن در نقش جاویــد از جان مایه
میگذارد.
قســمت ســوم ســریال یاغــی از حیــث تکنیکــی عالــی اســت و
از جنبــه بازیگــری بــا یــک اثــر تحســینبرانگیز روب ـهرو هســتیم.
داستان سریال در هر قسمت جذابتر میشود و برای تماشای
قسمتهای جدید لحظهشماری میکنیم.
قســمت چهــارم ســریال یاغــی رســما پرونــده جاویــد را پیرامون
یافتــن شناســنامه میبنــدد .قســمت ســوم بــا یــک هیجــان
مضاعف به پایان میرســد و ســریال در قسمت چهارم نه تنها از
ریتم نمیافتد ،بلکه با ریتم بهتری قصه را روایت میکند .عذاب
و رنجــی کــه جاوید از بابــت انتخابش پیرامون کشــتی میگیرد را
بــه زیبایی هر چــه تمامتر در ســکانس ابتدایی قســمت چهارم
ســریال یاغــی بــه چشــم میبینیــم .همچنیــن پروســه معرفــی
شــخصیتهای بهمــن خــان و همســرش طــا بــه مخاطــب نیز
محتاطانــه در پیــش گرفتــه م یشــود .میگوییــم «محتاطانــه»؛
چراکــه بــر اســاس یــک فرضی ـهای از ســمت نگارنــدهی این نقد
بم شــخصیت بهمــن خان و طال نبایــد کامل به
و بررســی ،زیــر و ِ
بیننده معرفی شــوند .بر اساس نوع ادا کردن دیالوگها توسط
پارســا پیروزفــر و طنــاز طباطبایــی و همچنیــن یک خــط دیالوگی
کــه بین عاطی و طال درباره شــغل بهمن خان در ماشــین BMW
رد و بــدل م یشــود ،مخاطــب ناخــودآگاه احســاس میکنــد کــه
زیر کاس ـه ،نیمکاس ـهای قرار دارد .جاوید از ســر استیصال تن به
ایــن موقعیــت میدهــد و ایــن موضوع کامــا قابل درک اســت.
امــا بیننــده ذهنــش بــا کنار هم گذاشــتن ایــن قطعات پــازل به
کار میافتــد کــه شــاید بهمــن خــان و همســرش در ظاهــر صرفا
آدمهای متشخص و خیری هستند و در باطن تن به کارهای غیر
قانونی میدهند .اگر این فرض واقعا درست باشد ،لو رفتن این
نکته مهم پیش از موعد مقرر در ســناریو ،یک ایراد اساســی به
شمار میرود؛ چراکه فهم این گزاره که بهمن خان در باطن اصال
آدم خوبــی نیســت موجب کاهــش کنجکاوی بیننده م یشــود.
کنجکاوی کمتر را نیز میتوان به منزله کاهش جذابیت ســریال
از دید بیننده قلمداد کرد.
عباس جمشــیدیفر بــدون هیچ بحثی ،درخشــانترین ســتاره
قسمت چهارم سریال یاغی است.
پس از تماشــای قســمت چهــارم م یتــوان ادعا کرد که داســتان
ســریال یاغی بــا معرفی چند کاراکتـ ِـر بهدردبخور ،دســتش کامال
بــاز اســت که بــا پرداختن بــه هــر کاراکتــر و تعامالتش بــا دنیای
داستان ،جذابیتی جدید به سریال اضافه کند .باید منتظر ماند
تا ببینیــم هدف اصلی و دغدغه محمد کارت از کارگردانی چنین
طرح داستانی چه چیزی خواهد بود.
تراژدی عاشــقانه جاوید و َابرا بودیم و پس
در قســمت  5شاهد
ِ
از آن روند قهرمانی و تالش جاوید را برای قهرمان شدن دیدیم.
ریتـ ِـم خوب (به واســطه تدوین قابل قبــول) و بازیهای خوب و
خدمت محتوا از ویژگیهای قسمت  5یاغی بود که
موسیقی در
ِ
ِ
در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

سازمان سینمایی منتشر کرد؛

آمار رسمی فروش بهاری
فیلمها

جــدول فیلمهــای اکران شــده و تعداد
مخاطبــان بــه همــراه میــزان فــروش
ســینماهای کل کشــور در ســه ماهــه
نخست سال  ۱۴۰۱اعالم شد.
در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری
مهــای «موقعیــت مهــدی»« ،گل
فیل 
بــه خــودی»« ،قدغــن»« ،ســگ بنــد»،
«روز صفر»« ،شــادروان»« ،مــرد بازنده»،
«انفرادی»« ،المینور»« ،مغز استخوان»،

«مجبوریــم»« ،چنــد مــی گیــری گریــه
کنی؟»« ،علفزار»« ،سلفی با دموکراسی»،
«پسران دریا»« ،بدون قرار قبلی»« ،نقره
داغ»« ،والدیــن امانتــی»« ،هنــاس» و
«بــی صدا حلــزون» روی پرده ســینماها
رفت و نزدیک به  ۴میلیون مخاطب به
تماشای این آثار نشستند.
ســینماهای ایران در سه ماهه نخست
ســال جــاری بــا اکــران  ۲۰فیلــم ،میزبــان
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ســه میلیــون و  ۹۱۳هــزار  ۳۳۹مخاطب
بودند.
از مجموع  ۲۲۲سینمای فعال در کشور،
پردیسهای سینمایی :کوروش ،ایران
مــال ،ملــت ،آزادی ،هویزه مشــهد ،هنر
شــهر آفتــاب شــیراز ،ســاحل اصفهــان،
چهارســو ،مگامال و هدیــش به ترتیب
رتبــه  ۱تــا  ۱۰را از نظــر فــروش و مخاطــب
داشتهاند.

توقیف فیلم «برادران لیال» به دلیل وقوع تخلف است
وزیــر فرهنــگ در رابطه بــا توقیف فیلم
بــرادران لیال گفــت :قانون در این زمینه
مشــخص بود دوســتانمان در سازمان
ســینمایی بررس ـیهای کاملــی انجــام
دادنــد و اصرار من بر ایــن بود که حتما
مر قانون را رعایت کنند.
محمــد مهــدی اســماعیلی ،وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی صبــح دیــروز
(چهارشــنبه) در حاشــیه جلســه هیأت
وزیــران در جمــع خبرنــگاران در رابطــه
بــا توقیــف فیلــم بــرادران لیــا ،اظهــار

داشــت :چنــد هفتــه پیــش در حیــاط
دولــت اعالم کردم مــا طبق قانون عمل
خواهیــم کــرد .قانــون در ایــن زمینــه
مشخص بود .دوســتانمان در سازمان
ســینمایی بررســیهای کاملــی انجــام
دادنــد و اصــرار من بر این بــود که حتما
مر قانون را رعایت کنند.
وی عنــوان کــرد :ایــن بیانیــه و اعــام
نظــر مبتنــی بــر ایــن بررســیها بــوده و
مجموعــه افــرادی کــه در ایــن تصمیــم
گیــری بودنــد متفــق القــول بــه وقــوع

تخلــف اعتقــاد داشــتند .ممکن اســت
ســالهای قبــل مجموعه وزارت ارشــاد
و ســازمان ســینمایی بــه هــر دلیلــی در
ایــن موضوعات منفعــل عمل میکرده
اســت امــا بنــای مــا ایــن اســت در دوره
جدید مطابق قانون عمل کنیم.
وزیر ارشــاد در رابطه با ابالغیه پرداخت
 ۲۰درصــد افزایــش قیمــت بلیــط بــه
گروههای نمایشی در تئاتر شهر ،گفت:
این ابالغیه حتما بررســی و جلســه بعد
در مورد آن توضیح خواهم داد.

دریافتکنندگان اسکار افتخاری اعالم شدند

عشـ ِـق جاوید به ابرا و بلعکس فعال تمام نشــده و موسیقی در
تدوین خوب ســکانس گفتگوی تلفنی به ســلولهای
معیــت
ِ
انســان رخته میکند و حــس همذاتپنداری را در انســان بیدار
مانیتور خســته شــاید
حس عشــق پشـ ِـت یک
میکند.
ِ
انتقال ِ
ِ
حســی باشد که بعضی از شما آن را تجربه کرده باشید و فاصله
مشترک این درد است.
کلیدواژهی
ِ
سکانسهای ورزشی هم با کارگردانی ریتمیک و تدوین جذاب،
خوب از آب درآمده است .ماللآور نیست و شما خود را روبروی
یک مســتند ورزشــی نمیبینید .مانند اکثر سکانسها شما ،با
کاراکتــر اصلی (پروتاگونیســت) همراه م یشــوید و از عمق جان
میخواهید که او برنده و قهرمان شود.
خـ ِـط داســتانی خواهـ ِـر جاویــد کنــد اســت و ریتــم نــدارد .بــه

پیتر ویر ،دایان وارن ،یوژان پالســی و مایکل جی فاکس جوایز اســکار افتخاری را
در جوایز گاورنر دریافت خواهند کرد.
بــه نقــل از ورایتــی ،پیتر ویر ،دایان وارن ،یوژان پالســی و مایکل جی فاکس جوایز
اسکار افتخاری را در جوایز گاورنر دریافت خواهند کرد.
آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک روز ســه شــنبه اعالم کرد :یوژان پالســی،
دایــان وارن و پیتــر ویــر در مراســم جوایــز  GOVERNORSامســال جوایــز اســکار
افتخــاری را دریافــت خواهنــد کــرد .عــاوه بــر ایــن ،مایــکل جــی فاکــس ،بازیگــر،
جایــزه بشردوســتانه ژان هرشــولت را دریافــت خواهد کرد .این چهــار تندیس در
ســیزدهمین مراســم ســاالنه در روز شــنبه ۱۹ ،نوامبــر  ،۲۰۲۲در لــس آنجلس اهدا
خواهند شد.
دیوید روبین ،رئیس آکادمی ،گفت« :هیأت رئیسه آکادمی مفتخر است که چهار
نفر را که کمکهای غیرقابل جایگزینی را به سینما و به طور کلی جهان داشتهاند،
قدردانی کند.
«حمایــت خســتگی ناپذیــر مایــکل جــی فاکــس از تحقیــق در مــورد بیمــاری
پارکینسون نشان دهنده تأثیر یک فرد در تغییر آینده برای میلیونها نفر است.
یوژان پالســی فیلمســاز پیشگامی است که اهمیت او در سینمای بینالمللی در
تاریخ فیلم تثبیت شده است.
موســیقی و اشــعار دایــان وارن تأثیــر احساســی فیلمهــای بیشــماری را ارتقــا
بخشیده و الهامبخش نسلهای هنرمندان موسیقی بوده است.
پیتــر ویــر کارگردانــی بــا مهــارت و هنرمنــدی تمام عیار اســت کــه کارش در قدرت
فیلمسازی ،طیف کاملی از تجربیات انسانی را به ما یادآوری میکند».
ایــن جایزه افتخــاری «به منظور ارج نهادن به تمایز فوقالعاده در دســتاوردهای
مادامالعمر ،کمکهای اســتثنایی به وضعیت هنر و علوم ســینمایی ،یا خدمات
برجسته به آکادمی» اعطا میشود.

اکران «بخارست» در نیمه دوم سال

فیلم ســینمایی «بخارســت» به کارگردانی مســعود اطیابی این روزها مراحل فنی
را پشت سر میگذارد.
پخــش فیلــم ســینمایی «بخارســت» کــه در ژانر کمــدی اجتماعی اســت بر عهده
«شایســته فیلــم» اســت و پــس از طــی مراحــل پســا تولید و اخــذ پروانــه نمایش
از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نیمــه دوم امســال آمــاده نمایــش عمومی
میشود.
حســین یــاری ،پژمــان جمشــیدی ،امیرحســین آرمــان ،هــادی کاظمــی ،پونــه
عاشــورپور ،غــزال نظر ،ایمــان صفا ،وحید آقاپــور ،عرفان ابراهیمــی ،رضا بهبودی،
غالمرضا نیکخواه و بابک کریمی در «بخارست» ایفای نقش کردهاند.
عوامــل فیلــم ســینمایی «بخارســت» عبارتنــد از مدیــر فیلمبــرداری :افشــین
علیــزاده ،مدیــر صدابــرداری :عباس رســتگار پور ،دســتیار اول کارگــردان :محمــد داوودی کیا،
طــراح گریــم :محســن دارســنج ،طــراح لبــاس :افســانه صمــد زاده ،مدیــر برنامــه ریــزی :نرگس
مشایخی ،مدیر تولید :سید حمید رضا اطیابی ،مدیر تدارکات :علیرضا کفایتی ،تدوین :مهسا
الســادات اطیابی ،طراحی و ترکیب صدا :علیرضا علویان ،آهنگساز :امیر توسلی ،دستیار تهیه
کننده :نوشــین طهماســبی ،منشــی صحنه :آزاده جهانبخش ،دســتیار اول فیلمبردار :مهدی
ابراهیمی ،عکاس و فیلمبردار دوم :ســید حســام الدین اطیابی ،جلوههای ویژه بصری :محمد
میروهابــی ،جلوههــای ویــژه میدانــی :حمید رســولیان ،طــراح بدلــکاری :امیر حســین خنجری،
اصــاح رنــگ :ســامان مجد وفایــی ،مدیر مالی :محمد مجــدی ،تبلیغات و فضــای مجازی :رویا
نوری پور ،مشاور رسانهای :الناز صفری

«از سرنوشت» و «حکم رشد» پربینندههای
خردادماه تلویزیون

نظــر میرســد محمــد کارت بایــد توجــه بیشــتر
بــه کاراکترپــردازی و خــط داســتانی خواهــر
جاویــد و دوســتش داشــته باشــد .در ادامــه
تهــای دراماتیــک
شــاهد ایجــاد موقعی 
کهــای ســریالی
هســتیم کــه بیشــتر بــه تیری 
ـاق واقعی :ماننــد  400گــرم اضافه
مــی ماند تــا اتفـ ِ
ـدن او
ـ
ی
دو
ـا
ـ
ب
ـریال
ـ
س
دادن
ـش
وزن جاویــد و کـ
ِ
ِ
دور زمیــن برا کم کــردن وزن و در نهایت درآوردن
لباسش میان جمعیت.
در انتهــا هــم نمــی توانــم از پــی .او .وی مختصــر
ـازی فینــال ،بگــذرم .خــط
و مفیـ ِـد کارگــردان در بـ ِ
داســتان ســریال در قســمت پنــج بــا یک شــوک
تمــام م یشــود .آن هم ورود کارکتــر امیر جعفری
ـکل یکهویــی و پــر تپمــو اســت که بــه نظر
بــه شـ ِ
میرســد در ادامه دردسرهای بیشتر برای جاوید
ایجاد کند.

بر اســاس نتایج نظرســنجی مرکز تحقیقات صدا و ســیما« ،از سرنوشــت  »4و «حکم رشــد»
پربیننده ترین سریالهای سیما در نیمه اول خرداد  1401بوده است.
نتایــج نظــر ســنجی مرکز تحقیقات صدا و ســیما نشــان میدهد از بین ســریالهای جدید
پخــش شــده در نیمــه اول خــرداد  ،۱۴۰۱ســریال «از سرنوشــت  »۴از شــبکه دو بــا ۴/۲۶
پربینندهتر از ســایر ســریالها بوده اســت .بر اســاس این نظر ســنجی این ســریال رضایت
 ۸/۸۵درصد بینندگان را در حد زیاد کسب کرده است.
همچنین ســریال های «حکم رشــد» از شــبکه ســه با  ۳/۲۲درصد بیننده و کســب رضایت
 ۷/۷۷درصــدی و «فرمانــروای نقابدار» از شــبکه پنج با  ۷درصد بیننده و کســب رضایت ۹۳
درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
در ایــن نظــر ســنجی ،میــزان بیننــده ســریالهای تکــراری ســیما در نیمــه اول خــرداد
 ۱۴۰۱نیــز بررســی شــد .از میــان ســریالهای تکــراری ســریال «ســتایش  »۱از شــبکه آی
فیلــم بــا  ۱/۱۹درصــد بیننــده پربینندهتریــن ســریال تکــراری بــوده اســت .همچنیــن
 ۵/۷۹درصــد بیننــدگان ســریال « ســتایش  »۱از ایــن ســریال در حــد زیــاد رضایــت
داشتهاند.
بــر اســاس نتایــج نظرســنجی مرکــز تحقیقــات صــدا و ســیما ،ســریال «از سرنوشــت »۴
بــا  ۴/۲۶درصــد پربیننــده تریــن ســریال ســیما در نیمــه دوم اردیبهشــت  ۱۴۰۱نیــز بــوده
است.
همچنیــن در همــان ظــرف زمانــی ،ســریال هــای «حکم رشــد» از شــبکه ســه بــا  ۹/۱۶درصد
بیینــده و کســب رضایــت  ۲/۷۵درصــدی و « فرمانــروای نقابدار» از شــبکه پنج بــا  ۱/۶درصد
بیننده و کسب رضایت  ۹/۹۳درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.

