سینما و تلویزیون
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چهره ها و خبر ها

سینمای جهان

مسعود کیمیایی روزهای پایانی
فیلم برداری اثر جدیدش «خون
شــد» را سپری میکند و بــرای
فیلمبرداری سکانسهای باقی
مانده به شمال کشور سفر کرده.
سعیدآقاخانینقشاصلیاینفیلمرابرعهدهدارد.

درباره شباهت  2سریال تلویزیون و نمایش خانگی به نویسندگی بابک کایدان

همکاری فینچر و نتفلیکس
در پیشدرآمد «محله چینیها»
دیوید فینچر قــرار اســت با همکاری کمپانی
نتفلیکس یک سریال بر اساس فیلم سینمایی
معروف «محله چینیها» مقابل دوربین ببرد.
به گــزارش ایسنا ،فینچر در این سریال جدید
به سراغ شخصیت «جی.جی گیتس» کارآگاه
خصوصیفیلمسینمایی«محلهچینیها»میرود
که نقش آن را جک نیکلسون ایفا میکرد و به یک
باره با شبکهای بسیار بزرگ از فساد روبهرو شد.
رابرت تاون فیلم نامهنویس فیلم «محله چینیها»
در ساخت این سریال با فینچر همکاری میکند.
فیلم مشهور «محله چینیها» به کارگردانی رومن
پوالنسکی ،در سال  ۱۹۷۵در  ۱۱شاخه نامزد
کسب اسکار شد و در شاخه بهترین فیلمنامه
اصلی ،یک جایزه برای رابــرت تاون به ارمغان
آورد.
دیــویــد فینچر پیش از ایــن در اولــیــن تجربه
سریالسازی خود ،سریال موفق «خانه پوشالی»
را برای شبکه نتفلیکس ساخت و پس از آن سریال
جنایی «شکارچی ذهن» را مقابل دوربین برد
که این دومی نیز محصول موفقی بوده است.
کمپانی نتفلیکس هنوز اطالعاتی درباره زمان
آغاز پروژه ساخت سریال «محله چینیها» ارائه
نداده است.

فصل دوم «ارباب حلقهها»
قطعی شد
سریالی که ساخت آن بر مبنای رمــان مشهور
تالکین است،در دو فصل راهی سرویس آنالین
یشود.
آمازون م 
به گــزارش مهر ،آمــازون اعــام کــرد فصل دوم
سریال «ارباب حلقهها» هم ساخته میشود .در
حالی که اکنون ساخت فصل اول این سریال در
مرحله پیش تولید و قرار است در نیوزیلند ساخته
شود و هنوز همه اعضای گروه بازیگران انتخاب
نــشــدهانــد ،اعــام شــده فصل دوم هــم ساخته
میشود .تاکنون چند بازیگر برای این سریال
انتخاب شد هاند که مارکال کاونا ،ویل پولتر و
جوزف ماول از جمله آنها هستند.
ساخت سریال «اربــاب حلقهها» توسط آمازون
استودیوز با همکاری بنیاد تالکین ،هارپر کالینز
و نیوالین سینما انجام میشود .هر چند آمازون
امتیاز ساخت پنج فصل را به دست آورده ،اما
حتی ساخت فصل دوم آن را به صورت قطعی
اعالم نکرده بود .هنوز پیرنگ این سریال روشن
نیست و گفته میشود یک خط داستانی جدید از
داستان «یاران حلقه» تالکین مورد توجه است.
نسخه سینمایی «ارباب حلقهها» فروشی شش
میلیارد دالری را در سینما تجربه و  ۱۷جایزه
آکادمی اسکار از جمله بهترین فیلم را دریافت
کرد.

«مانکن»،دلدادگانیدیگر؟!

مائــده کاشــیان بابــک کایــدان کــه نامش در
بســیاری از آثــار منوچهــر هــادی بــه عنــوان
فیلمنامهنویس دیده میشــود ،این روزها در
مقام نویسنده ،بازپخش سریال «دلدادگان»
را از شبکه آ یفیلم و ســریال «مانکن» ساخته
حســین ســهیلیزاده را در شــبکه نمایــش
خانگــی ،در حــال پخــش دارد .نکتــه جالــب
این که کایــدان به عنوان نویســنده ،بعضی از
عناصر داســتان «دلدادگان» را که ســر منشأ
اتفاقات مهمی در قصه شــده بود به نوعی در
«مانکن» تکــرار کرده و این تکرار باعث شــده
اتفاقات مشــابهی در دو سریال وجود داشته
باشــد .پخش اتفاقی هــر دو مجموعــه به طور
همزمان نیز ،این شــباهت را بیشتر به نمایش
گذاشته است.

انتقام از محبوب قدیمی
در هر دو سریال «دلدادگان» و «مانکن» ،اتفاقی که
سرآغازماجراهایبعدیمیشود،یکانتقامشخصی
ی است که ریشه در گذشتهها دارد .در
با انگیزه عشق 
سریال«دلدادگان»،شخصیت«افسانه»بابازیپانتهآبهرامدرجوانی
به «مالک» عالقه داشته اما با دسیسه شخصی به نام «نادر» میانشان
جدایی میافتد و «مالک» با دختر دیگری ازدواج میکند« .افسانه»
کهمتوجهمیشود«مالک»بادختردیگریازدواجکرده،آتشکینهدر
دلشروشنمیشود.اوبرایانتقامتصمیممیگیردزندگی«مالک»
را خراب کند ،پس نقشه میکشد که از طریق پسرش به زندگی او
نزدیک شود .در سریال «مانکن» هم «کتی» در گذشته ،پسرعموی
خود «سلمان» را دوست داشته و قرار بوده با یکدیگر ازدواج کنند،
اما چون «سلمان» معتقد بوده ثروت پدر «کتی» از راه حالل به دست
نیامده،بااینخانوادهدچاراختالفمیشودوبادختردیگریازدواج
میکند.همینموضوعباعثمیشود«کتی»تصمیمبگیردبهواسطه
ازدواج با پسر عشق قدیمیاش «کاوه» ،خوشبختی را از «سلمان» و
همسرشبگیرد.
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جدایی به بهای آزادی
شباهت دیگری که در قصه ایــن دو سریال وجود
دارد ،ماجرای ترک اجباری عشق به خاطر پول و
مشخص ًا آزادی پدر یا مادر از زندان است .در سریال
«مانکن»« ،کاوه» طبق خواسته «کتی» برای آزادی پدرش از زندان،
مجبور میشود که از «همتا» بگذرد و در سریال «دلــدادگــان»،
شخصیت «پارسا» طبق نقشه «افسانه» برای آزادی مادرش ،نامزد
خود «حدیث» را ترک میکند .در هر دو سریال ،طرف بد ماجرا که
«کتی» و «افسانه» باشند ،پشت این جدایی هستند و در هر دو قصه
میبینیمکهشخصیتپسرخانواده،دخترراترکمیکند.سرانجام
این جدایی هم چندان بیشباهت به یکدیگر نیست .در سریال
«دلدادگان» ،پس از مدتی «پارسا» و «حدیث» آشتی میکنند و در
نهایت به یکدیگر برمیگردند ،در مجموعه «مانکن» هم دیدیم که
«همتا» و «کاوه» پس از گذشت یک سال و شش ماه ،دوباره همدیگر
رامیبینند.گرچهاینجداییمانند«دلدادگان»هنوزبهازدواجختم
نشده ،اما به راحتی میتوان پیشبینی کرد که سرنوشت «کاوه» و
«همتا» نیز چیزی جز وصال نخواهد بود.
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انتشار آمارهای بیسابقه صداوسیما از بینندگان سریالها

فقط «ستایش» پربینندهتر از نمایش خانگی

مصطفی قاسمیان  -دوشنبهشب روابــط
عــمــومــی ســازمــان صــداوســیــمــا ،مجموعه
مفصلی از آمارهای بینندگان سریا لهای
تلویزیون را منتشر کرد که از جهات بسیاری،
بیسابقه محسوب میشود .منبع اعــداد و
ارقــام ،نظرسنجی بــوده که مرکز تحقیقات
سازمان دربــاره سریالهای آبــان  98انجام
داده اســت .گرچه آمارهایی ایــن چنین از
میزان مخاطبان توسط برخی کارشناسان
یا مخاطبان مورد قبول نیست اما با این حال
برخی اعداد اعالمشده ،آنقدر پایین است که
چشمبسته میتوان به آنها اعتماد کرد؛ وقتی
خود صداوسیما به پایین بــودن آمــار بیشتر
سریالهایش اذعان میکند ،دیگر حرفی باقی
نمیماند .در ادامه چند نکته مهم و جالب از
این نظرسنجی را میخوانید ،با این توضیح
که در متن خبر ،گستره نظرسنجی ذکر نشده،
یعنی احتما ًال ملی و در سطح همه استانهای
کشور بوده است.
آمـــارهـــای پــایــیــن ،اذعـــان
به ضعف
در ســـالهـــای اخ ــی ــر ،ب ــرای
اولــیــن بــار اســت کــه ســازمــان
صداوسیما ،بــه طــور رســمــی ،ایــن حجم از
آمارهای پایین را برای سریالها اعالم کرده
اســت .معمو ًال سریا لهایی که بینند ههای
کمی دارنــد ،کمتر در نتایج نظرسنجیهای
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مرکز تحقیقات سازمان دیده میشوند .در
بسیاری از موارد ،آمار یک سریال پرمخاطب
اعــام شــده و در ادامـــه ،ذکــر شــده که دیگر
سریالها ،در ردههای بعدی قرار گرفتهاند؛
بدون انتشار آمار دقیق .اما در گزارش اخیر،
«گیلهوا» با  22درصد« ،به رنگ خاک» با 17
درصد« ،پناه آخر» با  14درصد و «حکایتهای
کمال» با  11درصد ،سریالهای کممخاطب
سیما هستند .اعالم اعداد  14و  11درصد
در نظرسنجیهای سا لهای اخیر سازمان،
سابقه نداشته است.
رسمیترقابتنمایشخانگی
و سیما
در آمـــار اعــامــی ،همچنین
بــرای اولــیــن بــار اســت کــه رقم
باالیی بــرای مخاطبان پیگیر سریا لهای
نمایش خانگی اعــام شــده .در حالی که در
مهر ماه امسال ،آمار  8درصد درباره کسانی
که «بیشتر» از نمایش خانگی برای تماشای
فیلم و سریال استفاده میکنند ،اعالم شده
بود ،در آمار اخیر ،گفته شده که  34درصد
از مردم ایران ،سریالهای نمایش خانگی را
دنبال میکنند؛ عــددی که به شدت به آمار
سریا لهای سیما تنه میزند .در حالی که
پیشتر معمو ًال آمار مخاطبان نمایش خانگی
گفته نمیشد ،ظاهر ًا نظر صداوسیما در قبال
نمایش خانگی تغییر کرده و پس از اولین نقد
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برنامه «هفت» بر یک سریال نمایش خانگی
که هفته گذشته اتفاق افتاد ،این بار شاهد
تداوم رویکرد «به رسمیت شناختن این آثار»
از سوی صداوسیما هستیم .در این گزارش،
همچنین عدد 17درصد برای مخاطبان پیگیر
سریالهای ماهوارهای اعالم شده است.
مورد عجیب «ستایش»
در حالی کــه در روز  19مهر
امسال ،آمار فصل سوم سریال
«ستایش» حــدود  58درصــد
اعالم شده بود ،در آمار جدید 68 ،درصد شده
است .نکتهای که با توجه به ردهسنی و گستره
هر دو نظرسنجی ،احتما ًال حلشدنی است،
اما از آن جا که این دو نکته در هر دو نظرسنجی
مغفول بــود هانــد ،ایجاد ابهام کــرده است.
نکته مهم دیگر در این آمار ،ضعیف بودن آمار
همه سریالهای جدید ،جز «ستایش» است.
همان طــور که در بــاال خواندید ،ظاهر ًا این
سریال پربیننده ،تنها محصول نمایشی موفق
تلویزیون در پاییز امسال بوده و دیگر سریالها،
از جمله سریال «گیلهوا» محصول سازمان اوج،
توفیقی در جذب مخاطب نداشتهاند .جالب
این که آمار سریالها ،با جزئیات فراوانی اعالم
شده ،از جمله این که برای همه سریا لهای
پایانیافته ،میزان رضایت از بازی هنرپیشهها،
آمــوزنــده بــودن ،تیتراژ ،جذابیت داستان و
باورپذیربودن شخصیتها اعالم شده است.
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کیانوش عیاری دربــاره نمایش
خشونت در فیلمها گفته هرگز
موافق خشونت بیجهت و عریان
نبوده ،مگر پیشبرد داستان به آن
نیاز داشته باشد و «خانه پدری»
جزومعدودآثاریبودهکهبهآناحتیاجداشتهاست.
مسعود رایگان در سریال جدید
سعید سلطانی به نام «بوم و بانو»
ایفاینقشکردهاست.شخصیت
محوری این سریال تاریخی یک
زن نقاش اســت و قصه در زمان
پهلویاولمیگذرد.
س ــاره بــیــات بعد از ظهر جمعه
اول آذر ،با نسخه سهساعته فیلم
«محمدرسولا(...ص)»اثرمجید
مجیدی به شبکه  3خواهد آمد.
ایــن فیلم هفته گذشته ،در دو
قسمتازشبکهیکنیزپخششدهبود.
ســـتـــاره پــســیــانــی ایــــن روزهــــا
مشغول اجرای نمایش کمدی -
ترسناک «قصر موروثی خاندان
فرانکشتاین»بهکارگردانیپدرش
آتیال پسیانی است .رامبد جوان و
علیشادمانازدیگربازیگراناین
نمایشهستند.

سینمای ایران
رضایت باال از یوزارسیف
در میان سریا لهای تکراری
کــه آمــارشــان از ســوی روابــط
عمومی صداوسیما اعالم شد،
همانطور که میشد پیشبینی کرد ،سریال
«یوسف پیامبر(ع)» در صدر قرار دارد؛ با 23
درصد بیننده .نکته جالب در این میان ،درصد
رضایت بینندگان از این سریال است .در حالی
که همه سریا لهای جدید این گزارش ،آمار
رضایتمندی کمتر از  80درصد داشتهاند ،آمار
رضایت مخاطبان از سریال «یوسف پیامبر(ع)»
به کارگردانی زندهیاد فرجا ...سلحشور ،عدد
فوقالعاده  99درصد را نشان میدهد .طوری
که دیروز چندین رسانه آنالین ،تیترهایی چون
«بازپخش یوسف پیامبر(ع) پربینند هتر از
سریالهای جدید تلویزیون» را انتخاب کردند.
شبکه  3در صدر
هر دو سریال رتبه اول و دوم در
آمار اعالمشده ،مربوط به شبکه
 3سیما هستند؛ هرچند دومی
اختالف معناداری با صدرنشین دارد .در
این میان شبکههای یک 2 ،و  5که روزگاری
سریا لهای پرمخاطبی تولید میکردند و
هنوز هم برندهای مهمی چون «پایتخت» و
«کاله قرمزی»  ،در رتبههای پایین قرار دارند
و مشخص است که مدیران آن ،باید فکری به
حال کنداکتورشان بکنند.
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تمدیداکرانفیلمها
درپیاغتشاشات
شورایعالیاکرانتصمیمگرفتباتوجهبهاتفاقات
اخیر،اکرانفیلمهایرویپردهرابهمدتیکهفته
تمدیدکند.
علی سرتیپی سخنگوی شــورای عالی اکــران در
گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به جلسه این شورا گفت:
«در جلسه سهشنبه  28آبان ماه که با حضور همه
اعضا برگزار شد ،مصوب شد که با توجه به اتفاقات
اخیر و تاثیر مستقیم آن بر کاهش فروش سینماها،
اکران تمامی فیلمهای روی پرده به مدت یک هفته
دیگر عالوه بر مدتزمان مصوب شدهشان تمدید
شود ».وی ادامه داد« :همچنین اگر فیلم جدیدی
مانند معکوس از چهارشنبه (امروز) 29آبان اکران
شود،یکهفتهازمدتزمانآنمحاسبهنخواهدشد
ومیتواندیکهفتهبیشتربهنمایشدربیاید».
سرتیپی افزود« :در مصوبه دیگری تصویب شد که
سئانسهای فوقالعاده در شب به جای آن که از
ساعت  22محاسبه شوند از ساعت  21شب مورد
محاسبهقراربگیرند.همچنینسالنهایسینمایی
کههفتسالننمایشدارندمیتوانندبعدازدوهفته
کهازنمایشیکفیلمدرسرگروهشانگذشتواگر
آن فیلم فروش خوبی نداشت آن را به جای تعویض،
به صورت تکسئانس در سالنهای خود به نمایش
دربیاورند».

