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افزایشچشمگیر
فـروش «انـــگـل»
پـس از اســکـار

تلویزیون

رشیدپور« :اتفاق» در تلویزیون
بیسابقه است
ضبط برنامه تازه رضا رشیدپور در استودیویی در
لویزان آغاز شده است.
به گزارش خبرآنالین ،رضا رشیدپور پس از یک
ســال دوری از آنتن تلویزیون حــاال قــرار اســت با
برنامه جدیدی با عنوان «اتفاق» بار دیگر روی
آنتن شبکه  3بیاید .او در این باره میگوید« :اگر
این اتفاق بیفتد ،اتفاق بیسابقهای در تلویزیون
خواهد بود ».رشیدپور افزود« :این برنامه ترکیب
متفاوتی از برنامهسازی است .آن چه پیشبینی
شده حدود ۷۰۰تماشاگر در استودیو خواهند
بود و کلیت برنامه خیلی دکور و کانسپت متفاوتی
دارد که مشابه آن را پیش از این در تلویزیون ایران
نداشتیم ».وی در پاسخ به این سؤال که آیا این
برنامهمشابهخارجیدارد،گفت«:درخارجازایران
قطعا داشتیم ،مثل قصههای سینما که میگویند
یک روزی تمام میشوند ،مدلهای برنامهسازی
هم آنقدر متکثر نیست که بگویید مشابه اش پیدا
نمیشود .قطعا مشابه اش ممکن است موجود
باشد،امابرایتلویزیونایرانیکاتفاقاست».

سینمای ایران

«مطرب» پرفروشترین فیلم تاریخ
سینمای ایران شد
در حالی که ســال گذشته بسیاری فــروش ۳۸
میلیاردی «هزارپا» را دستنیافتنی میدانستند،
فیلم «مــطــرب» در پانزدهمین هفته اکرانش
توانست گوی سبقت را از «هزارپا» برباید و عنوان
پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران را از آن
خودکند.
به گــزارش سینماتیکت ،با آغــاز جشنواره فجر
کمتر کسی تصور میکرد فروش باالی «مطرب»
ادامه یابد ،اما فیلم مصطفی کیایی فاصله بیش از
یک میلیاردیاش با «هزارپا» را پشت سر گذاشت
و حاال عنوان پرفروشترین فیلم سینمای ایران
را در اختیار دارد .با وجود این تعداد مخاطبان
فیلم «مطرب» تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰
هزار نفر بوده است که با تعداد مخاطبان چهار
میلیونی «هزارپا» فاصله قابل توجهی دارد .بعید
است «مطرب» حتی با ادامه اکران هم بتواند از
نظر تعداد مخاطب به رکورد «هزارپا» دست یابد.

داستانهایعشاقناکام

پایانبندی«مانکن»وچندسریالاخیرنمایشخانگی،میگویدکلیشهوصالعاشقاندرحالشکستناست

مائده کاشیان  -باالخره پس از  26قسمت،
دیـــروز آخــریــن قسمت ســریــال «مــانــکــن» به
کارگردانی حسین سهیلیزاده منتشر شد
و این سریال به پایان رسید .این مجموعه هم
به سبک بعضی سریالهای نمایش خانگی
با جدایی و عشق بیسرانجام تمام شد و البته
پایان غافلگیرکنند ه و متفاوتی داشت که اتفاق ًا
انتقاد فراوان بسیاری از مخاطبان سریال را هم
به دنبال داشت.
▪مرگهای غیرقابل پیشبینی

بنابر آن چه در سریال گذشت ،میتوان گفت
یکی از اتفاقاتی که مخاطب از همان ابتدای
قصه انتظار آن را میکشید ،یک پایان خوش و
وصال عشاق قصه یعنی «کاوه» و «همتا» بود ،اما
برخالفانتظارمخاطب،ایندوپسازسختیها
و ماجراهای بسیار ،نتوانستند با یکدیگر ازدواج
کنند و در حالی که به نظر میرسید همه چیز
دارد طبق پیشبینیها جلو میرود« ،کاوه» به
دست«آبتین»کشتهشد.نهتنها«کاوه»و«همتا»،
بلکه عشق «ژیــا» و «بهرام» هم پایان خوشی
نداشت و «ژیال» توسط یکی از آدمهای «اخگر»
بهقتلرسید.
▪گوشه چشمی به فیلمهای هندی

با این حال قصه سریال «مانکن» در قسمت آخر
نیز گاهی به سبک فیلمهای هندی پیش رفت
و مخاطب برای بعضی اتفاقات ،توجیه منطقی
و مناسبی پیدا نمیکرد یا حتی صحنه کشته
شدن «کاوه» و «ژیال» تماشاگر را کم به یاد آثار
بالیوود نمیانداخت ،چون بعید به نظر میرسد

کسیبهدلیلاصابتگلولهبهکتفش،بالفاصله
جان خود را از دست بدهد! اما اصل اتفاق کشته
شدن «کاوه» و «ژیال» باعث شد این سریال پایانی
نسبتا باورپذیر و نزدیک به واقعیت داشته باشد.
باالخره درافتادن با شخصیتی مانند «اخگر»
بدون قربانی نخواهد بود و مرگ شخصیتهای
فرعی داستان مانند «ژیــا» که زنــده ماندن و
سرنوشت او به انــدازه شخصیت اصلی برای
مخاطب مهم نیست ،به اندازه کافی نمیتواند
تأثیرگذار و واقعی باشد.
▪نارضایتی مخاطبان از پایان «مانکن»

با وجود همه اینها ،کشته شدن «کاوه» و جدایی
دوبــاره او از «همتا» ،اصال به مــذاق مخاطبان
خــوش نیامد و پس از گذشت چند ساعت از
انتشار آخرین قسمت سریال ،تماشاگران در
فضای مجازی به این اتفاق اعتراض کردند .تا
بعد از ظهر دیروز ،آخرین پست صفحه رسمی
سریال که در آن پوستر آخرین قسمت سریال
منتشر شده ،حدود  1400کامنت داشت که
محتوای تعداد بسیار زیادی از آنها ،واکنش
منفی به پایان سریال بود .بسیاری از مخاطبان
که از پایانبندی سریال گالیه داشتند ،معتقد
بودند سریال «مانکن» نباید با اتفاقات تلخ به
پایان میرسید و حداقل شخصیت «کاوه» باید
زنده میماند .جالب آن که تعدادی از مخاطبان
به امید وصال «کاوه» و «همتا» در آخرین قسمت
از سریال ،قصه را دنبال کــرده بودند و مرگ
«کاوه» درست در یک قدمی این اتفاق ،حسابی
ذوقشــان را کور و آنها را غافلگیر کرده بود.
اگر سریالهایی را که در سالهای گذشته در

نمایش خانگی توزیع شده به خاطر بیاورید،
آخرین سریالی که در آن مرگ شخصیت اصلی
داستان ،اعتراض مخاطبان را برانگیخته بود،
سریال «شهرزاد» بود .البته که میزان محبوبیت
این دو سریال و کاراکترهای «قباد» با «کاوه»
قابل مقایسه نیست اما پیش از «مانکن» ،آخرین
بار کشته شدن «قباد» تماشاگران را عصبانی
کرده بود.
▪تغییر سرنوشت کلیشهای عشاق

معمو ًال وقتی در ســریــالهــای عامهپسند و
خانوادگی ،دختر و پسری به یکدیگر عالقهمند
م ـیشــونــد و قــصــه حـــول مــحــور عــشــق آنهــا
میچرخد ،باید در پایان سریال منتظر سکانس
عروسیآنهاباشیموخالصههمهچیزبهخوبیو
خوشیتماممیشود،اماپایانبندیسریالهای
نمایش خانگی که در یکی دو سال گذشته توزیع
شدند ،میگوید این کلیشه کمکم رو به تغییر
است و سرنوشت عشاق در نهایت به جدایی
ختم میشود .مرگ «قباد» در سریال «شهرزاد»،
بین او و «شهرزاد» جدایی انداخت ،در سریال
«ممنوعه» زندانی شدن کاراکتر «سامی» باعث
شد او و «برکه» به یکدیگر نرسند و مجموعه
«نهنگ آبی» با جدایی «آرمین» و «ژاله» به پایان
رسیدو«آرمین»دستگیرشد.درسریال«مانکن»
هم سرنوشت دو شخصیت اصلی و فرعی قصه
یعنی «کاوه» و «ژیال» با مرگ گره خورد و آنها به
«همتا»و«بهرام»نرسیدند.ظاهر ًااینروزهادیگر
پایان خوش ،مانند سریالهای قدیمی تلویزیون
و آن روند معمول ،در حال تغییر است و ازدواج
در پایان قصه ،جزو جدانشدنی قصهها نیست.

پــس از ُبــرد تاریخی فیلم «انگل»
در شاخه اسکار بهترین فیلم ،آمار
فــروش این اثر در گیشه با افزایش
چشمگیری مواجه شده است.
به گــزارش ایسنا ،این فیلم کرهای
که هفته گذشته چهار جایزه اصلی
جوایز اسکار را به خود اختصاص
داد ،در آخر هفته سپریشده5.5 ،
میلیون دالر فــروخــت ؛ ایــن یعنی
فــروش بلیتهای ایــن اثــر تا ۲۳۴
درصــد افزایش داشته که آن را به
عنوان بیشترین افزایش فروش یک
فیلم پس از برگزیده شدن در شاخه
اسکار بهترین فیلم در یک دهه اخیر
میتوان محسوب کرد.
«انگل» تاکنون  44.3میلیون دالر
تنها در آمریکای شمالی فــروش
داشته است که موفقیتی چشمگیر
بــرای یک فیلم غیرانگلیسیزبان
محسوب میشود.
ایــن فیلم همچنین موفق شــد در
طول هفته گذشته به موفقیتی قابل
توجه در گیشههای خارج از آمریکای
شمالی دست یابد و  12.7میلیون
دالر دیگر بفروشد .به ایــن ترتیب
فروش جهانی این فیلم کــرهای در
سراسر جهان به  ۲۰۴میلیون دالر
رسیده است.
در نــود و دومــیــن مــراســم اهــدای
جوایز اسکار« ،انگل» به نخستین
فیلم غیرانگلیسیزبان تبدیل شد
که موفق شده است جایزه اسکار
بهترین فیلم را به خود اختصاص
دهد .این فیلم کــرهای که در شش
شاخه از جوایز اسکار به عنوان نامزد
معرفی شــده بــود ،در کنار جایزه
اسکار بهترین فیلم ،جوایز اسکار
بهترین فیلم بینالمللی ،بهترین
فیلمنامه اصلی و بهترین کارگردانی
را نیز به خود اختصاص داد.

چهره ها و خبر ها
رضــا عطاران مشغول بــازی در
فیلم «روشـــن» بــه کارگردانی
روحا ...حجازی است و با گریم
متفاوتی در این فیلم ظاهر شده
اســت .فیلم «روشــن» برخالف
آخرین آثاری که عطاران بازی کرده است ،کمدی
نیست.
جمشید هاشمپور برای بازی در
فیلم «گیجگاه» به کارگردانی
عادل تبریزی ،جلوی دوربین
رفته .این بازیگر قدیمی سینما،
در فیلم «گــی ـجگــاه» دو گریم
متفاوت داشته و نقش «جمشید آریــا» را بازی
کرده است.
نرگس آبیار امروز در پاکستان،
در بــخــش بینالملل اولــیــن
دوره از جایزه زنــان راهبر که
توسط کمپانی رسانهای «هام»
اهدا میشود ،مورد تقدیر قرار
میگیرد .ایــن جایزه بــرای نخستین بــار اهدا
میشود.
حــمــیــد فـــرخنـــژاد نــیــمــه اول
اسفند با فیلم «دختر شیطان»
به کارگردانی قربان محمدپور
به نمایش خانگی میآید .این
فیلم در اکــران نــوروز  98در
گیشه شکست خــورد و کمتر از یــک میلیارد
فروخت.
پــژمــان جمشیدی از فــردا با
فیلم کمدی «خوب ،بد ،جلف:
ارتــش ســری» به کارگردانی
پیمان قاسمخانی ،روی پرده
سینما حضور خواهد داشت.
او اکنون «جهان با من برقص» را نیز درحال
اکران دارد.
نادر سلیمانی به جمع بازیگران
سریال «کامیون» به کارگردانی
مسعود اطیابی اضــافــه شده
اس ــت .ایــن ســریــال طنز ویــژه
نوروز  99در حال ساخت است
و مهدی هاشمی و لعیا زنگنه از دیگر بازیگران
آن هستند.
ســیــدجــواد هاشمی بــه جمع
بــازیــگــران ســریــال «شـــاهرگ»
ساخته جالل اشکذری ،اضافه
شده .قصه سریال در دهه  60و
سالهای ناآرام پس از انقالب
میگذرد .نیما رئیسی و عباس غزالی از دیگر
بازیگران «شاهرگ» هستند.
نــادر مشایخی روایــت مستند
«نــویــز» بــه کــارگــردانــی رضــا
سورانی را برعهده داشته است.
هــدف از ساخت ایــن مستند
ارائــه راهحــل بــرای زندگی در
میان کهکشانی از ســروصــداهــای شهری در
کالنشهرهاست.
پوریا پورسرخ بــرای اولین بار
عرصه اجــرا را تجربه خواهد
کرد و اجرای مسابقه تلویزیونی
«ایــرانــیــش» بــه تهیهکنندگی
احــســان ارغــوانــی را برعهده
دارد .این مسابقه  64قسمتی قرار است از شبکه
 2روی آنتن برود.

