
فیلم زیاد، تماشاگر کم
اگر یکی، دو فیلم باالی جدول گیشه را در بازه 
زمانی غیبت فیلم هــای کمدی درنظر نگیریم 
متوجه می شویم که بقیه فیلم ها، تماشاگر چندانی 
نداشته اند. البته تعطیلی ۴روزه سینماها به دلیل 
ایام سوگواری را هم باید درنظر گرفت. به صورت 
سنتی هم مردم در دهه اول محرم کمتر سینما 
می روند. با درنظر گرفتن مجموعه این عوامل، 
شاید بتوان گفت که کارکرد سینماها آن قدرها 
هم پایین نبوده است؛ هرچند نمی توان فاصله 
فیلم صدرنشین گیشه با بقیه فیلم ها را درنظر 
نگرفت. سینمای ایران در یکی از بحرانی ترین 
دوران ۴دهه اخیر به شکلی کم سابقه با پدیده ای 
به نام فیلم زیاد و تماشاگر اندک مواجه شده است؛ 
فیلم هایی که البته در غیبت 2کمدی پرفروش، 
چند روزی این فرصت را یافتند تا در سانس های 

بیشتری به نمایش درآیند.

مکث

 پیشی گرفتن وزارت ارشاد 
با یک پیش نویس

وزارت ارشاد در تالش است تا سکان 
نمایش خانگی را به دست بگیرد

اختالفات میان ســاترا و پلتفرم های شبکه نمایش 
خانگی تمامی ندارد و همین اختالفات بر سر مدیریت 
این شبکه وارد مرحله تازه ای شده؛ حاال وزیر ارشاد 
از موافقت با پیش نویس این وزارتخانه برای مدیریت 

این مجموعه خبر داده است.
نمایش خانگی تا سال1399 برعهده وزارت ارشاد 
بوده و در انتهای دولت دوازدهم، مجلس در موضوع 
الیحه بودجه1401 ورود کرد و سپس آن را در اختیار 
صداوسیما قرار داد. با مستقر شدن دولت سیزدهم 
و فعالیت وزارت ارشاد، شــورای نگهبان در الیحه 
بودجه1401 بر این مصوبه ایراد گرفت و حذف شد. با 
این حذف الیحه، مسئولیت نهایی این حوزه در ابهام 
به سر می برد هر چند سریال ها تولید و پخش خود را 
در پلتفرم ها دارند. از زمانی که ســاترا وارد سازوکار 
شبکه نمایش خانگی شــد، تالش کرد تا وجاهت 
قانونی را از طریق مجلس شورای اسالمی به دست 
بیاورد. با تشکیل جلسات در دولت دوازدهم، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی راضی شد تا نظارت بر تولید 
و پخش محتواهای شبکه نمایش خانگی در دست 
ساترا باشد؛ پیچیدگی های قانونی و حقوقی همچنان 
ادامه دارد. اما این مشکالت و تقابل ها تنها به ارشاد و 
صدا و سیما ختم نمی شود؛ چرا که حاال میان ساترا و 
رســانه ملی هم صحبت  هایی رد و بدل می شود که 
به نظر هنوز تکلیف ساترا هم با شبکه نمایش خانگی 

مشخص نیست.

ساترا یا رسانه ملی 
نکته مهم این است که عنوان می شود اگر ساترا به طور 
کامل زیرنظر صدا وسیما باشد، با همان دست فرمان 
روی تولیدات محتوای شبکه نمایش خانگی نظارت 
داشته باشد. شبکه نمایش خانگی و تلویزیون تفاوتی 
نخواهد داشت و مخاطبان این شبکه مانند تلویزیون 
ریزش می  کند. رئیس صدا و سیما بارها تأکید کرده که 
شبکه نمایش خانگی نمی تواند  2مدیر داشته باشد؛ 
ساترا وابسته به صدا و سیما وظیفه نظارت در تولید و 
پخش محتوای تولید شده در پلتفرم ها را برعهده دارد، 
اما رئیس ساترا معتقد است که اگر چه رئیس ساترا، 
توسط رئیس صدا و سیما انتخاب می شود، اما به معنای 
تصدی گری ساترا در فعالیت های تولید رسانه ملی 
نیست و به لحاظ ساختاری و شرح  وظایف از ابتدای 
تأسیس از ســایر معاونت های تولیدی صداوسیما 
همچون معاونت ســیما یا معاونت فضای مجازی 
منفک بوده و مأموریت تولید محتوا ندارد که تعارض 

منافع با VOD ها داشته باشد.

محل اختالف با رسانه ملی 
وزیر فرهنگ هر بــار بر مســئله وضعیت نمایش 
خانگی تأکید می کند و بارها در حمایت از پلتفرم ها 
و نمایش خانگی صحبت کرده اســت. وزیر این بار 
هم در حاشــیه هیأت دولت عنوان کرده؛ نظارت بر 
سریال ها در نمایش خانگی تنها محل اختالف ما با 
صداوسیما ست. چند روزی است که پیش  نویسی از 
سوی وزارتخانه آماده و به نهادهای مرتبط ارائه شده 
است که این پیش نویس مورد توافق بوده و نتیجه اش 
به زودی اعالم می شود. با این حال، معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری، در نامه ای خطاب به  پیمان جبلی، 
رئیس رسانه ملی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیــر در فضای مجازی و 
نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما 
دانسته و روی آن تأکید داشته است، اما وزیر همچنان 
پیگیر وضعیت نمایش خانگی است. به گفته وزیر، 
جلسات فشرده ای برای تعیین تکلیف این حوزه با 
نهادها برگزار می شود که در نهایت پیش  نویس آماده 
شده و منتظر ابالغ نهایی است. اسماعیلی می گوید: 
»آنچه که در بسترهای برخط نمایش خانگی پخش 
می شود، اعم از فیلم ســینمایی، تئاتر، انیمیشن، 
موسیقی و... عمدتا محصوالتی است که تحت نظارت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، همه معترفند 
که محدوده اینها ذاتا متعلق به وزارت ارشاد است. تنها 
موردی که محل اختالف میان صداوسیما و وزارت 
فرهنگ بوده، بخش سریال  است که آن هم موضوع 

نظارت بر آنها ست که مطرح است.«

ناکامی ساترا 
از یک سو اگر سازمان ســینمایی وزارت ارشاد را از 
ماجرای شبکه نمایش خانگی کنار بگذاریم، به نظر 
می رسد  با همه فعالیت ها و تولیدات مختلف هنوز 
رسانه ملی و ساترا نتوانسته اند به طور کامل اشرافی 
به این موضوع داشته باشد؛ چرا که در ماه های اخیر 
برخی از سریال های تولید شــده در شبکه نمایش 
خانگی بدون مجوز پخش شده اند. با پخش جدید 
یک سریال و یا برنامه جدید از یک پلتفرم   زنگ های 
هشدار به صدا در می آید. مدیران ساترا تالش کرده اند 
که با برگزاری جلســات متعدد و تعامل و صحبت 
با صاحبــان پلتفرم ها به یک تفاهم کاری برســند 
اما به نظر می رســد  راه درازی  برای رسیدن به این 

هدف دارند.

نمی توان مخاطب را نادیده گرفت
از سوی دیگر نمی توان مخاطبان پلتفرم ها را نادیده 
گرفت؛ مخاطبانی کــه عموما بیننــده برنامه ها و 
سریال های تکراری تلویزیون نیســتند و با آمدن 
خوراک فرهنگی ایرانی از طریق پلتفرم ها، دست از 
تماشای محتوای شبکه های ماهواره ای برداشته اند. 
چه بخواهیم و چه باب میل مان نباشد، محصوالت 
پلتفرم ها با ویترین رنگارنگی از برنامه ها و سریال ها 
در ســال های اخیر توانسته بیشــترین مخاطب را 
حتی از تلویزیون داشته باشد؛ محتوایی که گاهی 
به مذاق برخی  مخاطبان پلتفرم ها خوش نمی آید و 
همه تقصیرها بر گردن ساترا می افتد و در نهایت این 
ســازمان اعالم می کند که محتوای سریال ها بدون 

تأیید و مجوز پخش شده است.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار
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عشق در پیچ تاریخ
»برف بی صدا می بارد« پربیننده ترین سریال تلویزیون در نیمه دوم تیرماه شد

نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات 

صداوسیما نشان می دهد از بین سیما
سریال های جدید پخش شده 
در نیمه دوم تیر سال1401، فصل دوم سریال 
»برف بی صــدا می بارد« بــه کارگردانی پوریا 
آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
از شبکه3 با 36.1درصد مخاطب، پربیننده تر از 
ســایر ســریال ها بوده است.  براســاس این 
نظرسنجی این مجموعه رضایت 81.7درصدی 
بینندگان را در حد »زیاد« کسب کرده است؛ 
این در حالی اســت که براســاس اعالم مرکز 
تحقیقات صداوســیما، مجموعــه تلویزیونی 
»مستوران« به عنوان پربیننده ترین مجموعه 
سیما در نیمه اول تیرماه1401 تنها 15.4درصد 
مخاطب داشته است. درواقع، میزان مخاطبان 
ســریال »برف بی صدا می بارد« در نیمه دوم 
تیرمــاه بیــش  از دوبرابر مخاطبان ســریال 

»مستوران« در نیمه اول همین ماه بوده است.
»برف بی صدا می بارد« داستان 2خانواده را بر 
بستری از تاریخ معاصر ایران روایت می کند و 
از این بابت می توان آن را شــبیه سریال هایی 
همچون »لحظــه گرگ و میــش« )همایون 
اســعدیان، 1397( یا »کیمیا« )جواد افشار، 
1394( دانست که فیلمنامه نویس »برف بی صدا 
می بارد« یعنــی مرحوم مســعود بهبهانی نیا 

فیلمنامه این دومی را نوشته بود. حتی سریال 
به نمایش درنیامده »سرزمین مادری/ سرزمین 
کهن« )کمال تبریــزی، 1392( هم از الگوی 
روایت ملودراماتیک یــک زندگی خانوادگی 
در بســتر روایتی تاریخی - سیاسی بهره  برده 
اســت. این نوع سریال با ســاخت سریال »در 
چشم باد« )مسعود جعفری جوزانی، 1387( 
در تلویزیــون پایه گذاری شــد و تقریبا تمام 
تجربه های بعدی در این نوع سریال ســازی، 
از نظر طول روایت، تعدد شــخصیت ها، سیر 
حوادث و گنجاندن موضوعات سیاسی تاریخ 
معاصر در داستان به ســریال »در چشم باد« 
نَسب می برند. داستان وصل و هجران، کامیابی 
و ناکامی عشاق، جدایی هایی که به دوری ختم 
می شوند و پیوندهایی که از هم می گسلند، به 
این نوع سریال ها مشخصاتی ملودرام می بخشد. 
درواقع این ســریال ها را از نظر ژانری می توان 
به گونه ملودرام منتسب کرد. از نظر مضمونی 
نیز به تصویر کشیدن مضامین انقالبی و اسالمی 
در بطن حوادث تاریخی و روابط شخصیت ها با 
یکدیگر موتور محرکه اندیشه ای این سریال ها 
محســوب می شــود. »برف بی صدا می بارد« 
نیز - همچون اســالف خود - بر بیان داستانی 
ملودرام با مولفه های آشنای این ژانر و تأکید بر 
تفوق وجوه اخالقی قهرمانان بر رذائل شریران 

متکی اســت. یکی از انتقاداتی که معموال به 
ســریال هایی همچون »برف بی صدا می بارد« 
وارد می شــود این اســت که این ســریال ها 
 کشــدار، بی افت وخیز و مبتال بــه ضرباهنگی 

کند هستند. 
پوریــا آذربایجانی در میزگردی در پاســخ به 
این انتقاد به فارس گفته بــود: »واقعیت این 
است که اگر به نظر قصه کشدارتر از قصه های 
دیگر است - چون نســبیتی به وجود می آید 
- باید بپرسیم که نسبت به کدام اثر کشدارتر 
است؟ اصوال مخاطب امروز محتوای سرگرمی 
خود را از اینســتاگرام و ویدئوهــای کوتاه آن 
دریافت می کند و عالقه ای ندارد که بسترهای 

شکل گیری قصه را ببیند. 
در پلتفرم هــا یک ســریال بــا 150قتــل در 
15قسمت ساخته می شود و این حجم از کنش 
و واکنش نیز برای مخاطب جذاب است. صفحه 
حوادث روزنامه ها نیز بر همین منطق جذاب تر 
از سایر بخش های آن به شمار می روند. داستان 
»برف بی صــدا می بارد« از ابتدا بر یک بســتر 
تحلیلی نوشته شــده و باید زمینه چینی هایی 
طراحی کنیم و اتفاقاتی شکل بگیرد تا براساس 

آنها کنش و واکنشی اتفاق بیفتد.
 به اضافه اینکه اصوال قصــه راجع  به میوه های 
2سبک زندگی است و ابتدا باید جزئیات زندگی 

این  افراد تعریف شود. من هم معتقدم که این 
ســبک از سریال ســازی طرفدار ندارد؛ چون 
بیننده ای که این روزها به درســت یا  غلط از 
فضای مجازی تغذیه می شــود یا سریال های 
پلتفرمی که به طور جدی بــر منطق کنش و 
واکنش نوشته و ســاخته می شوند را مشاهده 
می کند، ممکن است تحمل فضاهایی که یک 
عده آدم دور یک سفره نشســته اند را نداشته 
باشد؛ مخصوصا اگر تجربه ای از فضای دهه60 
در خاطرات خود نداشته باشد؛ پس این مسئله 
را ذاتا اشکال قصه و ســریال نمی بینم و ذات 
ریتم »برف بی صدا می بارد« در متن فیلمنامه 
و در تصویر وجود دارد. قصه در اصل براساس 
متنی نوشــته شــده که از ابتدا به همین 

صورت بوده است. 
با وجود اینکه، »بــرف بی صدا می بارد« 
هنوز با ســریال های موفق تلویزیون 
همچون »هزاردســتان« یا »روزگار 
قریب« فاصله بعیدی دارد، ولی اقبال 
نسبی بینندگان به آن نشان می دهد 
که تماشــاگر تلویزیون هنوز جذب 
قصه خوب و پرکشمکش می شود؛ 
همان گمشــده ای که سال هاست 
دست اندرکاران ساخت سریال ها به 

آن توجهی ندارند.

سرلشکری که تعزیه خوان 
اربابش بود

پای صحبت های سلما بابایی، دختر خلبان 
شهید عباس بابایی در سالگرد شهادتش

 زینب کبری )س( 
شخصیتی تاریخی

 بررسی شخصیت حضرت زینب کبری س 
در بیانات عالمه حسینی الهاشمی

ایستادن در برابر تندباد

گفت وگو با نوید پورفرج، بازیگر »زاالوا« 

ابراهیم 
قنبری مهر 
درگذشت

ابراهیــم قنبری مهــر، 
ســازنده سرشناس ساز 
در ۹۴سالگی درگذشت. 
حســین بهروزی نیــا، 
نوازنده بربط و آهنگساز، 
خبر درگذشــت ابراهیم 
قنبری مهــر را در فضای 

مجازی اعالم کرد.
همچنیــن بهروزی نیا به 
ایسنا گفت که این سازنده 
ساز شب گذشته فوت شده 
و از آنجایی که امروز جمعه 
تعطیل اســت، فعال زمان 
خاکسپاری  مشخص نیست، 
ولی خانواده ایشان به دنبال 
کارهای اداری هستند که 
ایشان در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( به خاک 
ســپرده شــود. ابراهیم 
قنبری مهر، مردادماه۱3۰۷ 
در تهران متولد شــد. در 
6سالگی پدرش را از دست 
داد. پس از تحصیل تا پنجم 
ابتدایی، برای امرارمعاش 
به کارهای مختلفی ازجمله 
نجاری روی آورد. باتوجه 
به عالقه ای که به موسیقی 
داشت، پس از چند سال و 
زمانی کــه امکانات فراهم 
شــد، تصمیم گرفت برای 
یادگیــری موســیقی و 
نوازندگــی ویولــن نزد 
ابوالحسن صبا برود. پس 
از گذرانــدن یــک دوره 
نت نویسی و آشــنایی با 
گام های موسیقی ایرانی و 
غربی و یادگیری نوازندگی، 
صبا پیشنهاد ساخت ویولن 
را به وی می دهــد و او را به 
ســورن آراکلیان معرفی 
می کند تــا از اطالعات و 
مطالعات نظــری وی آگاه 
شــود. پــس از آن وی با 
استفاده از راهنمایی های 
ابوالحســن صبا و سورن 
آراکلیان به ساخت ویولن 
پرداخــت. قنبری مهــر 
کارگاه  ســال۱33۴  در 
سازسازی وزارت فرهنگ 

و هنر را تاسیس کرد.

مرگ کارگردان 
قدیمی 

اســد اللهی،  مســعود 
کارگردان، فیلمنامه نویس 
و بازیگر سینما و تلویزیون 
در آمریــکا درگذشــت. 
به گــزارش همشــهری، 
اسداللهی در سال۱323 
در امیریه تهــران به دنیا 
آمد. تحصیل در دانشگاه 
هنرهای دراماتیک باعث 
حضور او به عنوان بازیگر 
در نخستین فیلم های ناصر 
تقوایی و نصرت کریمی شد. 
»آرامش در حضور دیگران« 
و »درشکه چی« نخستین 
تجربه هــای بازیگــری 
می شوند.  محســوب  او 
فیلم هایی  کارگردانــی 
چون »همســفر«، »علی 
کنکوری«، »بابا خالدار«، 
»پســرک«، »قرنطینه« 
»طــالق«  ســریال  و 
شاخص ترین کارهای او در 
سینما و تلویزیون است. 
وی در دهه 6۰ بــه اروپا و 
سپس به آمریکا مهاجرت 
کرد. بیســتم مــرداد او 
در لس آنجلــس پس از 
تحمل یــک دوره بیماری 

درگذشت.

سامپه 
درگذشت 

ژان ژاک سامپه، تصویرگر 
فرانســوی  مشــهور 

درگذشت.
به گزارش ددالین، سامپه، 
کاریکاتوریست فرانسوی 
و تصویرگر سری کتاب های 
»نیکــوال کوچولــو« از 
کتاب هــای مربــوط به 
 کودکان در ۸۹ســالگی 

درگذشت. 
این مجموعه داستان بین 
ســال های ۱۹۵6 تا ۱۹6۴ 
به چاپ رسید که تاکنون 
به بیش از 3۰زبان در دنیا 
ترجمه شده است. سامپه 
به سبب کاریکاتورهایش 

بسیار شناخته شد.

گیشه بدون کمدی 
»تی تی« بیشترین مخاطب را جذب کرد

سینماها در غیبت فیلم های کمدی چه 

وضعیتی را تجربه کردنــد؟ با توجه به اکران
میزان وابســتگی رونق گیشه به حضور 
کمدی ها، طبیعی بود که شاهد افت فروش فیلم ها باشیم؛ 
هر چند در این روزها هم بودند فیلم هایی که تا حدودی 
مورد توجه مخاطبان قرار گیرند. در این میان فیلمی که 
بیشترین میزان اقبال عمومی را تجربه کرد، »تی تی« بود؛ 
فیلمی که در حضــور کمدی ها هم خــوب می فروخت. 
بررســی آمار فروش فیلم ها در روزهای غیبت سینمای 
کمدی، جــز افت فروش کــه قابل پیش بینــی هم بود، 
می تواند میزان توجه مخاطبان بــه فیلم های متعلق به 

ژانرهای دیگر را نیز نمایان کند.
طبق اطالعات ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما 
)سمفا( در این هفته از چهارشنبه 12مردادماه تا سه شنبه 
18مردادماه، سینمای ایران درمجموع 94هزار مخاطب 
داشت که فروشی 2میلیاردو861 میلیون تومانی را برای 
آن رقم زد. در این هفته فیلم های کمدی نمایش  نداشتند 
و در نیمی از هفته، ســینماها به طور کامل تعطیل بودند. 
در هفته ســوم مردادماه تنها 2فیلم هنــاس و بدون قرار 
قبلی با افزایش میزان مخاطب و فروش مواجه شــدند و 
بقیه فیلم هــا، اغلب بیش از 60درصــد کاهش فروش را 

تجربه کردند.
فیلم تی تی به کارگردانی آیدا پناهنده که هفته گذشــته 

برای نخســتین بار به صدر جدول فروش هفتگی رسیده 
بود، در این هفته هم با فروش 26هزار قطعه بلیت به ارزش 
یک میلیاردو6 میلیون تومان این جایــگاه را حفظ کرد. 
حدود 29درصد مخاطبان این هفته ســینمای ایران به 
تماشای تی تی نشستند و فروش کل این فیلم در این هفته 

به نزدیکی 13میلیارد تومان رسید.
فیلم سینمایی هناس ساخته حســین دارابی با 26هزار 
مخاطب و فاصله ای اندک نســبت به تی تی دومین فیلم 

پرمخاطب هفته شد، اما با 461میلیون تومان فروش، در 
رتبه سوم گیشه قرار گرفت. این فیلم که با میانگین بهای 
بلیت 18هزار تومانــی، ارزان ترین میانگین بهای بلیت را 
در این هفته داشــت،  با 120درصــد افزایش مخاطب و 
70درصد افزایش فروش مواجه شد و در هر سانس، بیش 
 از 95تماشاگر داشــت. هناس در این هفته به فروش کل

4میلیارد تومانی رسید.
فیلم بدون قرار قبلی اثر بهروز شــعیبی با فروش 14هزار 
قطعه بلیت به ارزش 313میلیون تومان، در رتبه چهارم 
گیشــه قرار گرفت. بدون قرار قبلی در این هفته نسبت 
به هفته گذشــته، 199درصد افزایش میزان مخاطب و 
117درصد افزایش میزان فروش داشت. این فیلم توانست 

فروش کل خود را به 3میلیارد تومان برساند.
فیلم زاالوا ساخته ارســالن امیری با فروش 4هزار قطعه 
بلیت به ارزش 170میلیون تومان، پنجمین فیلم گیشه 
هفتگی ســینماها در این هفته بود. در رتبه ششم جدول 
فروش هفتگی نیز بازیوو به کارگردانی امیرحسین قهرایی 
قرار گرفت که با 4هزار مخاطب، 131میلیون تومان فروش 
داشت. پس از این 6 فیلم که مجموعا 94درصد مخاطبان 
سینما را در این هفته به خود اختصاص دادند، طالخون، 
روز ششم، پیتوک، بی صدا حلزون، والدین امانتی، سگ بند، 
مجبوریم، روز صفر و پدر و دختــر در رتبه های هفتم تا 

پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفتند.

به رغم برخی انتقادها به ضرباهنگ سریال 
یکی از نقــاط قدرت این ســریال بازی 
پوریا شکیبایی در نقش حبیب به عنوان 
شخصیت منفی ســریال است. حبیب - 
برخالف اسمش - شــخصیتی کینه ای، 
حیله گر و دو رو است که شکیبایی موفق 
شده او را به شــکلی باورپذیر به تصویر 
بکشــد. حبیب در برابر همسرش خود را 
فردی منطقی و صادق جــا می زند، اما در 
برابر دیگران از در گســتاخی و نمایش 
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