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شروع پرهیجان
اما «خون سرد»

فیلم روز

چ فروشی!
«خرس» در ساندوی 
مجموعه تلویزیونی «خرس» ( )The Bearمحصول
 2022آمریکاازسریالهایشاخصجدیدیاست
که مورد توجه زیادی قرار گرفته .این مجموعه را
کریستوفر استورر خلق کرده که پیش از این سریال
«رامــی» را ساخته بود و در شماری از پروژههای
بوبرنهامکمدینجوانآمریکاییهمکاریکردهبود.
«خرس» اثری در ژانر درام است و به ماجرای جوانی
به نام «کارمن» یک استعداد نوظهور در مدارس
آشپزی شاخص آمریکا میپردازد .برادر بزرگ تر او
که صاحب یک فستفود کوچک در شهری دیگر
است،خودکشیمیکندو«کارمن»تصمیممیگیرد
همه فرصتهای شغلی خوب خود را کنار بگذارد
و مدیریت میراث برادر را بر عهده بگیرد .او در این
رستوران با غم فقدان بــرادر ،فشار شدید کاری و
مشکالتمالیوبهداشتیمواجهمیشود.

«خرس» بیش از هر چیز به مسائلی مانند کوشش و
تعهدکاریمیپردازد.
جرمی آلن وایت که با سریال «بیشرم» شناخته
میشود،هنرپیشهنقشاصلیاینسریالاست.
مجموعه«خرس»روابطبین 8-7کارمندرستوران
 Mr.Beefرا روایت میکند؛ کاراکترهایی که به
خوبی پرداخت شدهاند و هریک در جریان پیشبرد
ماجرا ،تأثیرگذارند .سریال اگر چه درامی پرتنش
اســت ،اما شیرینی خاص خود را دارد« .خرس»
ماجرایی ساده دارد و بیشتر حالوهوا میآفریند تا
این که قصهای را روایت کند« .خرس» پر از خشونت
کالمی است که چندان برای سنین پایین مناسب
نیست .روایــت سریال از مقوله «غــذا» و مسائل
پیرامونیآنجذابوتماشاییازآبدرآمدهاست.
فصلاولاینسریالکهحدوددوماهپیشدرهشت
قسمت 30دقیقهایتوسطپلتفرمهولومنتشرشد،
در فیلیمو ،نماوا و سایتهای دانلود در دسترس
قراردارد.
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سریال پلیسی
نمایش خانگی با بازی
امیر آقایی و
شهرام حقیقتدوست،
چگونه آغاز شد؟

مائده کاشیان

دیروز ظهر اولین قسمت سریال «خون سرد»
به کارگردانی امیرحسین ترابی در پلتفرم
فیلمنتمنتشرشد.اینمجموعهدرژانرپلیسی
–جناییساختهشدهاستوامیرآقاییوشهرام
حقیقت دوســت نقشهای اصلی آن را ایفا
کردهاند« .خون سرد» فعال در قسمت اول،
شــروع خوب و پرهیجانی داشته اســت .اگر
سریال در ادامه نیز به اندازه شروع  ،پراتفاق و
خوش ریتم جلو برود میتواند روی استقبال
مخاطبحساببازکند.
شریتموکنجکاویبرانگیز
▪خو 

«خــون ســرد» با مــاجــرای تحقیقات سرگرد
«امــیــرعــلــی طــلــوعــی» بـــا بـــــازی شــهــرام
حقیقتدوستروییکپروندهقاچاقدختران
آغــاز شــد .ایــن سریال در همان قسمت اول
قصهراخیلیزودشروعکردوبانمایشصحنه
مبهمی مربوط به مجازات و احتماال شکنجه
یک فرد ،در نقطه شروع به تماشاگر نشان داد
که قرار نیست با یک قصه پلیسی ساده طرف
شریتمآغاز
باشد«.خونسرد»پرجزئیاتوخو 
شد و شروع امیدوارکنندهای داشــت .اتفاق
مرموز پایانی که انتهای این قسمت را به اولین
سکانسسریالپیوندمیداد،کششتماشای
ادامه قصه را در مخاطب ایجاد کرد .اگر این
مجموعهمانند«حرفهای»درپایانهرقسمتبا

شبینیهمراه
اتفاقیهیجانانگیزوغیرقابلپی 
باشد،میتواندآنکششراتاپایانحفظکندو
مخاطبرابهدنبالخودبکشاند.احتماالباآغاز
قصه مربوط به شخصیت «کسری» ،جذابیت
سریالبیشترخواهدشدوبهترمیتوانکیفیت
روایت«خونسرد»راارزیابیکرد.
▪بازیخوبشهرامحقیقتدوست

درقسمتاولتاحدزیادیباپلیسقصهیعنی
شخصیت «امیرعلی» آشنا شدیم و نوع معرفی
کاراکتر او جزو امتیازهای شروع سریال بود.
برخالفاو،شخصیت«کسریکیا»بابازیامیر
آقایی که دوست «امیرعلی» و پزشک قانونی
است،حضورکمرنگوکماثریدرقسمتاول
داشت و از او اطالعات زیادی به تماشاگر داده
نشد .طبق خالصه داستان و اطالعاتی که
پیشتر منتشر شده بود ،کاراکتر «کسری» یک
پزشکقانونیمعمولینیستوقراراستشاهد
مقابلهاوباعامالنپروندههایزنآزاریباشیم،
بنابراینبرایبررسیشخصیتاینفردوبازی
امیر آقایی باید تا انتشار قسمتهای بعدی
«خون سرد» صبر کرد ،اما درباره «امیرعلی»
میدانیم کــه او همه ویژگیهایی کــه یک
شخصیت پلیس را جذاب میکند جدیت در
کار ،هوش ،سیاست و جسارت را دارد و فرد
متعهدیاست.شهرامحقیقتدوستدرنقش
این پلیس بازی بسیار خوبی داشت و با تسلط
روی نقش خود به عنوان یک پلیس مقتدر که
همهازاوحرفشنویدارند،نزدمخاطبقابل
باوربودوپذیرفتهشد.

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

هفته گذشته پلتفرم دیزنی پالس آمار مشترکان
خــود را در ســهمــاه ســوم  2022اعــام کــرد که
مطابق آن ،این پلتفرم با 220میلیون و 700هزار
مشترک و با اختالف ناچیزی باالتر از نتفلیکس،
براینخستینباردرصدرپرکاربرترینپلتفرمهای
نمایش آنالین فیلم و سریال قرار گرفت .یک ماه
پیش از آن ،نتفلیکس شمار کاربران خود در سه
ماهسوم 2022را 220میلیونو 670هزارکاربر
اعالم کرده بود .در حالی که پلتفرمهای بزرگ و
بینالمللیجهانفیلموسریال،ساالنهچندینبار
شمار کاربران خود را اعالم عمومی میکنند و این
اعالم ،هربار روی بهای سهام آنها در بورس تأثیر
میگذارد ،اما در کشور ما از این خبرها نیست و
پلتفرمهایداخلیایرانعملکردیدورازشفافیت
دارند .در سالهای اخیر تنها یک بار فیلیمو شمار
کاربران خود را اعالم کرد ،آن هم در اسفند  99و
با سه ماه تأخیر ،چرا که در این زمان ،فیلیمو آمار
کاربران خود را در آذر همان سال منتشر کرد .از
آمارشمارکاربرانپلتفرمهایدیگرهمهیچخبری
نیست.
▪زمانانتشارمعلومنیست!

با مروری سریع به اخبار رسمی تولید محصوالت
پلتفرمی آمریکایی ،مشخص مـیشــود امثال
نتفلیکس ،دیزنی پالس و هولو معموال در میانه و
گاهدرابتدایتولیدیکاثر،تاریخانتشارآنرااعالم
میکنند؛همزمانباانتشارنخستینتصاویرکهبه
 FirstLookمشهوراست.مثالتاریخنمایشاولین
قسمت سریال «ارباب حلقهها» که دو هفته دیگر
میآید،از 13ماهقبلحتمی شدهاست،نتفلیکس
به تازگی تاریخ پخش سریال گیرمو دلتــورو را
 70روز پیش از انتشار اعالم کرد و اچبیاو نزدیک
به پنج ماه پیش از شروع پخش «خاندان اژدها»،
زمانبندیانتشارآنرامشخصکرد.بااینحالدر
پلتفرمهایداخلیچنینمسئلهایمحلیازاعراب

ندارد.همیناالندرحالیکهدربرخیرسانههای
غیررسمی،دوشنبه 31مردادبهعنوانتاریخپخش
اولینقسمت«بیگناه»ذکرشده،امافیلیمودراین
بارههیچاعالمینداشتهاست.نماواماههاستکه
تبلیغات«مترجم»راانجاممیدهد،اماتاریخپخش
آن را اعالم نکرده .این پلتفرم عصر  6مرداد ،زمان
انتشار«شبکهمخفیزنان»را 7مردادمعرفیکرد!
ذکرایننکتهضروریاستکهدریکاستثنا،تاریخ
انتشار«خونسرد» 44روزقبلازپخشاعالمشد.
▪تعدادقسمتهامعلومنیست!

در حالی که پلتفرمهای جهانی مانند نتفلیکس
و دیزنی پالس به صورت هفتگی آمار دقیق 10
محصولپربینندهخودرادردودستهفیلموسریال
منتشر میکنند ،اما از این اطالعات در فیلیمو،
نماوا،فیلمنتو...خبرینیست.فیلیموتاچندماه
پیش ،هر از گاه آماری از رکوردشکنیها میداد،
ولی مدتهاست این روند را کنار گذاشته است؛
روندیکهاحتماالنشانازپایانرکوردشکنیهای
محصوالت آن دارد .نماوا نیز مدتهاست که
فهرست 5اثرپربینندهخودرا(بدونعددورقم)که
پیشترمنتشرمیکرد،اعالمنمیکند.پلتفرمهای
داخلی حتی تعداد قسمتهای سریالها را نیز در
دسترس کاربران قرار نمیدهند .کاربران شاید با
صرفوقتوجستوجو،بتواننداطالعاتیپراکنده
ازتعدادقسمتهایسریالهادررسانههابیابند،اما
ایناطالعاترسماتوسطپلتفرممنتشرنمیشود.
بعضی توقفهای غیرمترقبه مانند نیمفصل
ع رسانی
شدن «خاتون» نیز هست که از قبل اطال 
نمیشود .این در حالی است که کاربران برای
انتخاب میان فیلیمو ،نماوا ،فیلم نت و دیگران
به اطالعاتی از این دست نیاز دارنــد .کسی که
میخواهد 300تا 500هزارتومانبرایخریداری
چند ماه اشتراک هزینه کند ،طبعا باید بداند در
هفتهها و ماههای آینده ،با چه محصوالتی روبهرو
خواهد بــود .همچنین اطــاع از شمار بینندهها
یا زمان تماشا (اصطالح ًا واچتایم) برای هر اثر،
طبعا در انتخاب محصول برای تماشا مؤثر است؛
اطالعاتیکهپلتفرمهایداخلیمنتشرنمیکنند.

آتیالپسیانیبهزودیبرایاجرای
نمایش «اولئانا» به نویسندگی
دیوید ممت و کارگردانی مهتا
محدث بــه روی صحنه خواهد
رفــت .او ایــن روزه ــا با مجموعه
کمدی«آفتابپرست»درنمایشخانگیحضوردارد.
میترا حجار به عنوان راوی در
فصل دوم مستند «پــنــاه جــان»
ساختهکتایونجهانگیریحضور
داشــتــه .ایــن مستند با موضوع
اقدامات دام پزشکان برای نجات
جان حیوانات ،جمعهها ساعت 22از شبکه مستند
پخش میشود.
هــمــایــون ارشـــــادی ب ــا نقش
«آقــای بدیعی» در فیلم «طعم
گـــیـــاس» بـــه کـــارگـــردانـــی
عباس کیارستمی ،در جمع
 25نقشآفرین برتر دهه 90
میالدی قرار گرفت .این فهرست را نشریه ایندی
وایر منتشر کرده است.
محسنقصابیانبازیدرسریال
«همهگیری» اثر محمد صادق
بکتاشیان را به پایان رساند.
فصل دوم ایــن سریال به موج
پنجم شیوع کــرونــا در کشور
میپردازد .فصل اول سریال با نام «موج اول» آذر
 1400پخش شد.
نسرین نصرتی به عنوان اولین
تجربه حضور در نمایش خانگی،
با سریال «بیگناه» به این مدیوم
میآید.آتیالپسیانی،هدیهبازوند
و ماهور الوند دیگر بازیگرانی
هستندکهبهتازگینامشاناعالمشدهاست.
محمدعلیصدرینیامستندساز
و مجری از ایــده تولید برنامهای
تلویزیونی به اســم «امــا و اگــر» با
هدف آرام کــردن افکار عمومی
نوشتهودرپایانتوضیحدادهبعداز
یکسالانتظار،ناچاراستایدههایشراآرشیوکند.
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