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گیشه

پایان اکران سال  ۹۷با فروش
10میلیاردی «قانون مورفی»

تازهترین آمار فروش س��ینمای ایران اعالم
ش��د .به گزارش «وطن امروز» ،با عبور از آخر
هفته گذش��ته ،پرونده اکرانهای سال  97به
پایان رس��ید و از امروز فروش فیلمهای اکران
نوروزی س��ال  98آغاز میشود .بر این اساس،
آمار فروش فیلمها آخر هفته در مجموع بدین
شرح است:
قانون مورفی

 ۱۰میلیارد و  ۱۵میلیون تومان

بمب :یک عاشقانه

۷میلیارد و  ۲۵۰میلیون تومان

مارموز

 ۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان

کلمبوس

 ۵میلیارد و  ۲۵۰میلیون تومان

پارادایس

 ۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان

آشغالهایدوستداشتنی  ۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان
تخته گاز

 ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان

هتتریک

 ۱میلیارد و  ۴۸۰میلیون تومان

جن زیبا

 ۱میلیارد و  ۱۳۰میلیون تومان

ماموریتغیرممکن

 ۵۰۰میلیون تومان

سوءتفاهم

 ۳۶۰میلیون تومان

ترانه

 ۲۸۰میلیون تومان

ضربه فنی

 ۱۲۰میلیون تومان

کتاب

چاپ دوم «برادر من تویی»

«ب��رادر من توی��ی» به چاپ
دوم رسید .به گزارش «وطن
امروز» ،این کت��اب اثر داوود
امیریان اس��ت که از س��وی
انتش��ارات کتابستان معرفت
تجدید چاپ ش��ده اس��ت .امیری��ان در کتاب
خ��ود داس��تان دالوریها و ش��جاعت یکی از
بزرگترین مردان تاریخ ،پسر علیبنابیطالب و
برادر حسن ،حسین و زینب کبری را به تصویر
میکشد .امیریان با قلمی روان و نثری دلچسب
کوش��یده این بزرگمرد را از کودکی تا شهادت
برایمان روایت کند« .برادر من تویی» روایتی
است تاریخی با المانهایی جذاب و پرکشش از
کودکی تا شهادت حضرت عباس علیهالسالم.
سینمایجهان

نسخه بالیوودی «فارست گامپ»
ساخته میشود

«امیرخان» سوپراستار هندی ،در نسخه
بالی��وودی فیلم برنده اس��کار و کالس��یک
«فارس��ت گامپ» مقابل دوربین میرود .به
گزارش ایس��نا ب��ه نقل از هالی��وود ریپورتر،
این فیلم که به زبان هندی س��اخته میشود
« »Lal Singh Chadhaن��ام دارد و
«ادویت چان��دان» کارگردانی آن را بر عهده
دارد ،ضمن اینکه «امیرخان» بازیگر مشهور
بالی��وودی عالوه ب��ر بازی در نق��ش اصلی،
تهیهکنندگ��ی فیل��م را نیز بر عه��ده دارد.
فیلم «فارست گامپ» به کارگردانی «رابرت
زمکیس» محصول س��ال  ۱۹۹۴بر اس��اس
رمان��ی به همین ن��ام از «وینس��نت گروم»
ساخته ش��د و با فروش جهانی  ۶۶۷میلیون
دالر ،پرفروشترین فیلم آمریکا در آن س��ال
ش��د و «تام هنکس» بازیگر نقش اصلی آن
بود« .امیرخان» در یک رویداد رس��انهای از
ساخت این فیلم خبر داد و گفت حق ساخت
نس��خه هندی «فارست گامپ» را از کمپانی
پارامونت خریداری کرده است .وی همچنین
عنوان کرد همواره عاشق فیلمنامه «فارست
گامپ» بوده که داس��تانی فوقالع��اده دارد.
«فارس��ت گامپ» نامزد دریاف��ت  ۱۳جایزه
اس��کار ش��د که موفق به دریاف��ت  ۶جایزه
بهتری��ن فیلم ،بهتری��ن کارگردانی ،بهترین
جلوههای ویژه ،بهترین بازیگر نقش اول مرد
(تام هنکس) ،بهترین فیلمنامه اقتباس��ی و
بهترین تدوین شد .این فیلم همزمان با فیلم
موفق «رستگاری در شاوشنگ» در یک سال
ساخته شد و تقریباً در تمام جایزههای اسکار
ب��ا این فیل��م رقیب ب��ود و در همه رقابتها
پیروز شد و «رستگاری در شاوشنگ» موفق
به کس��ب هیچ جایزهای نش��د ،هر چند که
بعدها در لیست  ۲۵۰فیلم برتر تاریخ سینما
در س��ایت معتبر « ،IMDBرس��تگاری در
شاوش��نگ» در رتبه یک و «فارست گامپ»
در رتبه  ۱۵قرار گرفت.

وطن امروز

رویداد

گزارش «وطن امروز» از برنامههای تلویزیون در نوروز 98

کنداکتور سرگرمی

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

جمعآوری کتابهای مبتذل
در خیابان انقالب

س��ردار رحیمی از پاکسازی
و ساماندهی پیادهراه خیابان
انقالب در راستای جمعآوری
فروش��ندگان کتابه��ای
مبتذل و ممنوعه خبر داد .به
گزارش فارس ،س��ردار حسین رحیمی ،رئیس
پلیس پایتخت با اعالم این خبر اظهار داشت:
به درخواس��ت صنف کتابفروش��ان و ناشران
مبنی ب��ر جمعآوری فروش��ندگان کتابهای
مبت��ذل ،ممنوع��ه و چاپ غیرمج��از ،طرح
پاکسازی و ساماندهی معبر حد فاصل خیابان
انقالب تا چهارراه ولیعصر روز چهارش��نبه با
همکاری اکیپهای انضباط شهری شهرداری
به اجرا گذاشتهش��د .با توجه به نزدیکی ایام
نوروز که حضور بساطگستران باعث باریکی و
انسداد معبر نیز میشود ،به لحاظ تردد آسان
ش��هروندان این طرح اجرایی میشود .پلیس
همکاری بسیار خوبی با صنف مربوطه در جهت
برخورد با تعدیکنندگان به حقوق ناشران دارد.

محس�ن ش�همیرزادی :در حالی که عید نوروز ،بهترین بهانه برای دید و بازدیدهای خانوادگی ،مسافرت و
تفریحهای خارج از خانه است ،در همین هنگام تلویزیون تالش حداکثریاش را برای پر کردن کنداکتورهای
خود از برنامههای جذاب و پرهزینه به کار بس�ته اس�ت .این روند که هر ساله تکرار میشود ،موجب شده
در ایام مناسبتی چون نوروز ،منتظر برترین برنامههای سیما باشیم .امسال نیز این تالش به ثمر نشسته و
صداوسیما در غیاب پایتخت و کاله قرمزی ،سریالها و برنامههای مناسبتی به ظاهر جذابی را برای مخاطبان
نوروزی خود آماده کرده اس�ت .عالوه بر س�ریالهای «نون.خ»« ،بر س�ر دوراهی»« ،زوج یا فرد» و «شش
قهرمان و نصفی» که از ش�بکههای یک 3 ،2 ،و  5روی آنتن میرود ،برنامههای ترکیبی متعددی از جمله
«خندوان�ه»« ،دورهمی»« ،عصر جدید» و ...نیز از تلویزیون پخش خواهد ش�د .وجه مش�ترک عمده آثار
تلویزیونی فضای کمدی و مملو از سرگرمی است که جز یکی دو مجموعه ،مابقی از آن بهرهمند هستند .به
نظر میرسد در نوروز  98عالوه بر سریالهای ساخته شده ،توجه زیادی به برنامههای ترکیبی شده است و از
همین رو مخاطبان در ترافیک برنامههای متعدد تلویزیونی درخواهند ماند .به بهانه نزدیک شدن به سال نو و
آغاز کنداکتور نوروزی نگاهی خواهیم داشت به برنامههای سیما در نوروز  98که در ادامه از نظر میگذرانید.

نون .خ
ش��بکه اول سیما که عمدتا پرمخاطبترین
سریالهای نوروزی را در اختیار داشته است ،این
بار با س��عید آقاخانی مجموعه «نون.خ» را روی
آنتن میبرد .به گفته آقاخانی ،این س��ریال طنز
بناست از فضای پایتخت زده فیلمها و سریالهای
ایرانی فاصله بگیرد و در حال و هوای کردستان
در مضمونی اقتصادی و اجتماعی روایت ش��ود.
«نون.خ» نوشته امیر وفایی داستان کشاورزانی
اس��ت که در اثر بروز مشکالت اقتصادی شریک
تجاریشان فوت کرده و دچار مشکالت متعدد
میشوند .سعید آقاخانی نیز به نظر نقش اول این
قصه را برعهده دارد که در قامت کاراکتر نورالدین
خانزاده یا همان «نون.خ» ایفای نقش میکند.

بر سر دوراهی

عالوه بر س��عید آقاخان��ی و همچنین بازیگران
بومی کردستانی ،علی صادقی ،حمیدرضا آذرنگ،
هومن حاجیعبداللهی ،سیاوش مفیدی ،فریده
سپاهمنصور ،نعیمه نظامدوست ،سیروس میمنت
و ...در این س��ریال ایفای نقش میکنند .سعید
آقاخان��ی پیش از این س��ریالهایی چون «عید
امسال»« ،زن بابا»و ...را روی آنتن برده است.

زوج یا فرد
سریال جدید علیرضا نجفزاده تاکنون چندبار
با عناوینی چون «حوزه استحفاظی» و « ُم ّر قانون»
تغییر نام داده است .این سریال یک طنز اجتماعی
و سیاسی است که روایت زندگی یک معاون وزیر
را برعهده دارد .سریال نوروزی شبکه سوم سیما،
به تهیهکنندگی مهرام مهام و مشاور کارگردانی
محمدحسین لطیفی جلوی دوربین رفته است و
از همین رو به نظر میرسد با اقبال خوب مخاطبان
مواجه شود .مهام درباره قصه «زوج یا فرد» پیش
از این درباره شخصیت اصلی این سریال گفته بود:
«این س��ریال به صورت کلی قصه معاون وزیری
است که س��مت دارد ،بعد از محل کارش خارج
میشود و به دنبال زندگی خودش میرود اما در

در حالی که پیش از این گفته میشد سریال
«س��ادهدالن» به تهیهکنندگی و نویس��ندگی
حامد عنقا و کارگردان��ی بهرنگ توفیقی روی
آنتن نوروزی ش��بکه  2خواهد رفت اما عنقا در
گفتوگویی اعالم کرد تصمیم دیگری گرفته و
سریال جدیدی را برای این ایام جلوی دوربین
برده است .گفته میش��ود «بر سر دوراهی» به
هیچوجه طنز و مفرح نیست و کامال در فضای
جدی و ملودرامی عاشقانه روایت میشود که آن
را از س��ایر سریالهای نوروزی متمایز میکند؛
قصهای که به نظر میرسد مشابه داستانهای
زرد عاش��قانه دوران گذش��ته است؛ پسری که
پولدار میشود و مسیر عشق گذشتهاش تغییر

مستند

میکند .حمی��د گودرزی ،مهراوه ش��ریفینیا،
میترا حجار ،بهنوش بختیاری ،عنایت بخشی،
افسانه چهرهآزاد ،بهرنگ علوی ،مجید مشیری و
شهین تسلیمی از بازیگران این سریال هستند.
آخرین همکاری عنقا و توفیقی مربوط به سریال
«پدر» بود که حاش��یههای فراوانی را با خود به
همراه داشت.

شش قهرمان و نصفی

ادامه مسائلی برایش پیش میآید که قصه را جلو
میبرد .این مع��اون وزیر یک معاون وزیر تخیلی
اس��ت که وجود خارجی ندارد» .هدایت هاشمی،
مرجانه گلچین ،مهران غفوریان ،یوسف تیموری،
ناهید مسلمی ،شیدا خلیق ،مهشید ناصری ،مهران
رجبی ،کریم قربانی و… از بازیگران این مجموعه
تلویزیونیهستند.

در حالی که تقریبا فهرست سریالهای نوروزی
سیما تکمیل شده بود ،در آخرین روزهای منتج
به س��ال جدید اعالم ش��د تازهترین اثر حسین
قناع��ت نیز روی آنت��ن ش��بکه  5خواهد رفت.
شش قهرمان و نصفی ،البته که از ماههای پیش
ن سریال نوروزی در رسانههای
به عنوان نخستی 
معرفی ش��د اما به دالیل نامعلوم از این فهرست
کنار رفت و در نهایت نیز به آنتن شبکه  5سیما
رسید .این سریال در ژانر طنز خانوادگی به موضوع
حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی میپردازد و
به نظر میرسد مخاطبان کودک و نوجوان بتوانند
ارتباط بیش��تری با آن برقرار کنند .قناعت پیش
از این نیز با س��اخت قهرمان��ان کوچک ،توانایی

خ��ود را در پرداخت س��ینمایی به موضوع تولید
ملی اثبات کرده بود .اکبر عبدی ،ش��هرام قائدی،
بیژن بنفشهخواه ،بهاره رهنما ،ارژنگ امیرفضلی،
رؤیا میرعلمی ،نادر سلیمانی ،رامین ناصرنصیر و
امیر غفارمنش بازیگران شش قهرمان و نصفی را
تشکیل میدهند .آخرین اثر قناعت ،فیلم «تپلی»
است که هنوز روی پرده نرفته است.

منهای سریال
تلویزی��ون همچنی��ن بن��ا دارد مجموعهه��ای
«عطس��ه» و «بالشها» را که پیش از این در شبکه
نمایش خانگی توزیع شده بود در این ایام پخش کند.
عالوه بر این مجموعههای ترکیبی چون «خندوانه»،
«دورهمی»« ،عصرجدید»« ،تازه شو»« ،برندهباش»،
«ستارهس��از»« ،ک��ودک ش��و» و ...تنها بخش��ی از
برنامههای غیرنمایشی تلویزیون است که در ایام نوروز
روی آنتن میرود .همچنین به گفته میرباقری،معاون
سیما  140فیلم س��ینمایی برای پخش در این ایام
حاج علیاکبر ش��ریعت ،رزمنده
خبر
 8س��ال دفاعمق��دس و خال��ق
قطعاتی چ��ون «کربال کربال ما داری��م میآییم»
و «ق��رارگاه کربال» به رحمت ایزدی پیوس��ت .به
گزارش «وطنامروز» ،حاج علیاکبر شریعت مشهور
به حاج اکبر شریعت ،رزمنده  8سال دفاعمقدس و
خالق آثار ماندگاری چون «قرارگاه کربال» و «کربال
کربال ما داریم میآییم» به دلیل بیماری و پس از
چند روز بستری در بیمارستان بدرود حیات گفت.
علیاکبر شریعت که بیش از یک ماه قبل یک سکته
مغزی را پشت سر گذاشته بود ،مدتی پیش با درد
مه�دی صف�ری« :دیش��ب را در
ادبیات
ساختمان نیمهکاره سر کرده بودند
و حاال در اتاق یک مسافرخانه قدیمی جنوب تهران،
انتظ��ار قدم بعدی را میکش��یدند .آرش همانطور
گوشه اتاق کز کرده بود و زمین را نگاه میکرد .آبتین
دلخور از س��کوت همسفرش ،بیهدف چند قدم در
اتاق برداشت ،بعد به طرف پنجره برگشت و آن را باز
کرد .صدای موتور ماشینهای در حال عبور به داخل
هجوم آورد .دوباره گفت« :با توام آرش ،بیا نگاه کن .از
اینجا تهران خیلی قشنگه» .امروز کمتر نویسندهای،
اقبالی به نوش��تن داس��تانی در ژانر معمایی نشان
میدهد و جای خالی برخی رمانهای ایرانی در قفسه
کتابفروش��یها خالی است .داس��تان «روز داوری»،
داستانی پلیسی و ماجرایی است که خواننده را تا آخر
با خود و برای کش��ف معما همراه میکند .آنچه در
قسمت ابتدایی این متن خواندید ،بخشی از این رمان
اس��ت .قهرمان داستان ،سرگرد آبتین مقدس ،افسر
پلیس اس��ت؛ او که دورههای افسری و تکاوری را در
ارتش گذرانده ،به دالیلی تصمیم میگیرد همکاری
خود را با ارتش قطع و به پلیس ملحق شود .رمان از
جایی آغاز میش��ود که آبتین را با چشمان بسته به

تدارک دیده شده است که  123فیلم خارجی و 17
فیلم جدید ایرانی از جمله آنهاست .فیلمهای «به وقت
شام»« ،تنگه ابوقریب»« ،التاری»« ،خجالتنکش»،
«آهوی پیشونی س��فید  -یک»« ،هفت معکوس»،
«چراغهای ناتمام»« ،ماه��ورا»« ،آینه بغل»« ،لونه
زنبور»« ،دختر»« ،بوفال��و»« ،دعوتنامه»« ،چهارراه
استانبول»« ،تقاطع»« ،دزدوپری  -یک» و «فیلشاه»
از جمله آثار سینمایی اس��ت که در تلویزیون روی
آنتن م��یرود ،البته پخش فیلمهای س��ینمایی از

تلویزیون حاش��یههایی را نیز به همراه داشته است.
گفته میش��ود سهم ش��بکه  3از پخش فیلمهای
سینمایی بسیار کمتر از س��ایر شبکهها بوده است.
مهدی آذرپندار مدیر فیلم و س��ریال ش��بکه  3نیز
در این باره اظهار داشت« :بحث فیلمهای سینمایی
ش��بکهها ،چه داخلی و چه خارجی ارتباطی با گروه
فیلم و سریال هر شبکه ندارد .باکسهای سینمایی
در اختیار شورای فیلم و ذیل معاونت سیماست و آنها
فیلمها را به شبکهها تخصیص میدهند».

خالق نغمه «کربال کربال ما داریم میآییم» آسمانی شد
شکمی به بیمارستان فقیهی
شیرازی مراجعه کرده و عمل
جراحی س��نگینی به خاطر
آبسه عفونی روده داشت ،چند
روزی درآیس��ییو بستری
ب��ود و در نهای��ت به رحمت
ایزدی پیوست .او درباره حضورش در جبهه گفته
بود 30« :شهریور  63در 35سالگی به جبهه اعزام

ش��دم 8 .س��ال در جبهه در
قس��مت توپخانه بودم» .شب
عاشورای س��ال  63علیاکبر
شریعت مشغول نوحهخوانی
و عزاداری است که با صحبت
حاج آقا ربانی رئیس عقیدتی
 سیاسی نیروی زمینی با فرمانده لشکر سرهنگج��وادی  3روز به قرارگاه کربال میرود و آنجا نوای

یادداشتی بر رمان «روز داوری» نوشته سجاد خالقی

عدالتخواهی با طعم معما

مح��ل نامعلومی میبرند و از او میخواهند فردی به
نام آرش را دس��تگیر کند .این داستان به  2بخش
مجزا تقس��یم میشود؛ در قس��مت اول شاهد پیدا
کردن س��رنخی از مخفیگاه
آرش ،همکاری اعضای پلیس
و پیگیریهای قهرمان داستان
برای ب��ه دام انداختن آرش و
انتقال آن به تهران هستیم که
در کشاکش این انتقال ارتباط
عاطفی می��ان آبتین و آرش
ب��ه وجود میآی��د و با فراری
دادن آرش از دس��ت پلیس،
داس��تان وارد بخ��ش بعدی
میشود .قهرمان داستان به دنبال پی بردن به دالیل
بازداشت آرش و کشف حقیقت است و آشنایی او با
دوستان جدید باعث کشف و شناسایی متهمان اصلی
فساد سازمانیافته و مدیریتشده در خارج از کشور
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میش��ود« .روز داوری» با زاویه دید س��وم شخص،
زبانی یکنواخت دارد و ساده و صمیمی جلو میرود.
هر چند به صورت خطی روایت شده است .قهرمان
داس��تان برخی اتفاقات گذشته
را باره��ا و بارها ب��رای خود مرور
میکند .اصلیترین اتفاقی که در
گذشته افتاده ،تصمیمی است که
او گرفته و باعث از دس��ت دادن
همسرش شده است .از این بابت
بینهایت شرمسار است و خود را
مقصر مرگ همس��رش میداند.
قهرمان داستان ،بشدت مقرراتي
و قانونمند است و عمل به قانون
را به هر چي��زي مقدم ميداند .ش��وخي نميكند،
نميخندد و ترجيح ميدهد با افرادي تعامل كند كه
همين خصوصيات و شخصيت را داشته باشند .امروزه
عدالتخواهی ،یکی از موضوعات اصلی گفتمان مردم

«کربال کربال ما داریم میآییم» ماندگار میشود .این
نوای حماس��ی هم در س��ال  63در دل رزمندگان
ش��ور و غوغ��ا ایجاد میک��رد ،هم بع��د از آن که
زیرصدای ثابت خیلی از برنامههای روایت فتح بود،
به نسلهای بعد از جنگ کمک میکرد که تصویر
واقع��ی از جنگ دیروز و جنگ امروز پیدا کنند .او
تمام عمرش در خانه ساده و باصفایش زندگی کرد
و برای تهیه داروهایش از هیچ کس انتظاری نداشت
و حتی یک پرونده ایثارگری و جانبازی هم نداشت.
حاج علیاکبر شریعت آنقدر خالص و بیادعا بود که
خیلیها فکر میکردند او شهید شده است.
کوچه و بازار شده است که دستمایه خوبی برای این
نویس��نده دغدغهمند فراهم کرده است .داستان در
گرماگرم انقالب سال  57و همزمان با اعتصابهای
سراسری اتفاق میافتد .آبتین شخصیتی حقطلب
اس��ت و برای رسیدن به اهدافش در کنار انقالبیون
فعالیت میکند و با بهرهگیری از تکنیکهای پلیسی و
کمک دوستان جدیدش ،به شبکه فساد نفوذ میکند
و آن را درهممیپاش��د .بهرغم پتانسیلی که موضوع
داس��تانی داشته است ،همگی کاراکترهای داستان،
بهجز در دو صحنه کوتاه ،مرد هس��تند و به همین
دلی��ل میتوان این رمان را ی��ک رمان کام ً
ال مردانه
نامید .احساس میشود نویسنده قصه در فصل پایانی
کمی خسته شده است و میتوانست برای نشان دادن
در هم شکس��تن شبکه فساد ،طراحی بهتری انجام
دهد .در عوض در برخی فصلها داستان بسیار کند
پیش میرود و از دیالوگهای دوطرفه زیادی استفاده
شده است .نویسنده محترم میتوانست برای صیقل
دادن داستان ،بخشهایی را در بازنویسی خالصه یا
حذف کند .به خاطر عدم پیچیدگی نگارش و استفاده
از متنی روان و پالت یکنواخت ،این رمان در دس��ته
رمانهای عامهپسند قرار میگیرد.

مستند «زندگی قشنگنو»
آماده پخش شد

مستند «زندگی قشنگ نو»
که روایتی از حضور سازمان
جاسوس��ی س��یا در صنعت
سینما و رس��ان ه آمریکاست،
آماده پخش از تلویزیون شد.
به گ��زارش «وطن امروز» ،مس��تند «زندگی
قشنگنو» به کارگردانی وحید پناهلو در خانه
تولیدات جوان صداوس��یما تهیه ش��ده است.
این مس��تند  ۴۰دقیقهای ب��ه موضوع ارتباط
و تعام��ل هالیوود و آژان��س اطالعات آمریکا از
زمان شکلگیری صنعت سینما تا قبل و بعد
از تشکیل دفتر سرگرمی سازمان سیا میپردازد
و بناست از شبکه  3سیما پخش شود« .زندگی
قش��نگ نو» نخس��تینتجرب ه وحید پناهلو با
تحقیق و پژوهش��ی از مصطفی افض��لزاده و
نویسندگی مهدی مافی به روایت ژرژ پطروسی
تهیه و تولید شده است.
تلویزیون

فصل سوم «بچهمهندس»
بعد از نوروز ساخته میشود

کارگردان سریال «بچهمهندس» با اعالم این
خبر که بعد از تعطیالت نوروز پیشتولید فصل
سوم س��ریال «بچهمهندس» ش��روع میشود،
گفت :گالیهام این اس��ت که «بچهمهندس»۲
را زود قضاوت کردند ،اگر نه «کودکهمسری»
در کار نبود .به گزارش تسنیم« ،بچهمهندس»
فص��ل اول خودش را در ایام ماه مبارک رمضان
گذران��د و بعد از چند ماه با یک فصل جدید به
کنداکتور شبکه  2برگشت اما به تعبیر بسیاری از
منتقدان نتوانست جاذبه فصل اول را در مخاطب
ایج��اد کند و حتی درگیر برخی حواش��ی هم
شد .روانشناس��ان و جامعهشناسان نام حاشیه
«بچهمهندس» را کودکهمسری گذاشتند .علی
غفاری ،کارگردان این مجموعه تلویزیونی دلیل
ضعف فصل دوم «بچهمهندس» نسبت به فصل
اول را نوع سلیقه مخاطب دانست و گفت :برخی
کارشناسانگفتهاند«بچهمهندس»2ازفصلاول
ضعیفتر است که قطعاً این نظریه را قبول ندارم
اما شاید این تحلیلها در راستای یک نوع سلیقه
باشد .زمانی که ما در فصل اول «بچهمهندس»
روایتی از فصل کودکی «جواد جوادی» داشتیم
جذابتر بود ولی هرچه سن به دوران نوجوانی و
بعد جوانی میرسد این شیرینیها و جذابیتها
کمت��ر و اتفاقات و موقعیته��ا جدیتر خواهد
ش��د .وی درباره حاش��یههایی که برای سریال
«بچهمهن��دس» به وجود آم��د ،تأکید کرد :به
ی هجمههایی انجام
نظرم زود قضاوت شدیم .برخ 
دادند که «بچهمهندس» موضوع کودکهمسری
را مطرح میکند و این اتفاق برجس��ته شد .در
حالی که سریال ما به این موضوع نپرداخت ،چرا
که کودک همس��ری یعنی یک مرد میانسال با
یک کودک  9ساله بخواهد ارتباط داشته باشد
ام��ا «جواد جوادی» قصه م��ا درگیر یک عالقه
کودکانه میش��ود و در خود فیل��م هم بارها و
باره��ا به «جوادی» توصیه میش��ود االن وقت
این کارها نیست و وقت درس است .منتها این
حاشیه مثل خیلی از اتفاقات و حواشی بیاصل
و اس��اس دیگر ،درست شد .غفاری در پاسخ به
این س��وال که «بچهمهندس سوم» چه حال و
هوایی خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :فصل سوم
«بچهمهندس» در حال نگارش است و امیدواریم
بع��د از عی��د وارد پیشتولید بش��ویم .احتماالً
بازیگران دیگری نیز اضافه خواهند شد.

