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شروع پاییز برای تلویزیونی که هر فصل از تعداد 
مخاطبانش کم می شود، شــاید یک آغاز جدید 
باشد. این بار برخالف ماه محرم و ناکامی سریال ها 
در جذب بیننده، تلویزیون با دست پر وارد سومین 
فصل ســال می شود. قرار اســت بعد از پایان ماه 
صفر شــبکه های اصلی پخش 3ســریال جدید 
را شــروع کنند؛ البته باید دید این ســریال ها به 
مذاق بینندگان تلویزیون خوش می آیند یا هنوز 
تماشاگر شبکه های تلویزیونی همچنان ترجیح 
می دهد سریال های تکراری کره ای را تماشا کند.

ده نمکی؛ کارگردان پرکار سیما
هم اکنون پرکارترین کارگردان تلویزیون، مسعود 
ده نمکی است که تولید مجموعه های تلویزیونی 
را در ســیما بر عهده دارد. از این کارگردان قرار 
است یک  سریال طنز با موضوع کرونا روی آنتن 
برود. »آزادی مشروط« ســریال جدید ده نمکی 
است که بعد از »دادســتان« پخش خود را پس 
از ماه صفر آغاز می کند. البته این سریال مراحل 
پایانی ساخت را پشت سر می گذارد و از شبکه یک 
نمایش داده می شود. سریال 3۰قسمتی »آزادی 
مشروط« که توســط کریم خودسیانی و شهاب 
عباسی و براســاس طرحی از مسعود ده نمکی به 
نگارش درآمده با محوریت طنز، فعالیت گروه های 
جهادی، کادر درمان و پرســتاران در ایام کرونا 
و مصائب و شــیرینی های این دوران را به تصویر 

کشیده است.

پلیس سایبری در »شهباز«
مجموعه تلویزیونی »شــهباز« بــه کارگردانی 
حمیدرضا لوافی و نویســندگی مینا خدیوی در 
ژانر پلیســی معمایی با موضوع فضای مجازی و 
پلیس سایبری هم اکنون در شهر تهران در حال 
تصویربرداری است. »شــهباز« درباره یک گروه 
ســایبری اســت که به دنبال هکری بین المللی 
هستند. پلیس سایبری با اشــراف به این فضا با 
مجرمان برخورد می کند و به داســتان مردمی 
هم که از آنها سوءاستفاده شده و مورد نشان افراد 
خالفکار قرار گرفته اند، می پردازد. این مجموعه 
تلویزیونی در 3۰قســمت ۴۰دقیقه ای در گروه 

فیلم و سریال شبکه 5سیما تولید می شود.

عملیات رعد در شبکه یک
سریال »عملیات رعد« به کارگردانی اصغر نعیمی 
و تهیه کنندگــی علی یاور از شــبکه یک پخش 
خواهد شد. زمان دقیق پخش این سریال مشخص 
نیســت، اما عنوان شده که اواســط مهرماه این 
مجموعه پخش می شود. مجید واشقانی، مهدی 
زمین پرداز، هادی دیباجی، ارســطو خوش فرم، 
شهروز ابراهیمی، مهشید جوادی و معصومه بافنده 
بازیگران این سریال هســتند. تصویربرداری این 
مجموعه در تهران ادامه دارد و به صورت همزمان 
تدوین و صدا گذاری آن توســط عوامل تولید در 

حال انجام است.

»آتش سرد« پخش می شود؟
با به تعویق افتادن پخش ســریال »آتش سرد« 

به نظر طلسم پخش این سریال هفته دوم مهرماه 
شکســته می شــود. مجموعه »آتش سرد« به 
کارگردانی رضا ابوفاضلــی و تهیه کنندگی علی 
مهام از نهم مهرماه هر شب از شنبه تا چهارشنبه 
ســاعت 2۱و3۰دقیقه روی آنتن شبکه 2سیما 
می رود. »آتش سرد« در 3۰قسمت ۴5دقیقه ای 

آماده پخش شده است.
 این سریال بنا بر اعالم سیمافیلم پیش تر قرار بود 
مردادماه روی آنتن برود که حاال با تأخیر و بنا بر 
اعالم تیزر پخش شده از شــبکه2، از ۹روز دیگر 

روی آنتن می رود.

پرونده باز »87متر« 
پخش ســریال »۸۷متر« کیانــوش عیاری هم 
همچنان با چالش هایی برای پخش از تلویزیون 
مواجه اســت و تاکنون خبری مبنی بر وضعیت 
نهایی آن اعالم نشده است. این سریال چندین بار 
در جــدول پخش قــرار گرفت، امــا روی آنتن 
نرفت. به نظر می رســد این ســریال هم در کنار 
مجموعه های تولیدی اما پخش نشده سازمان قرار 
بگیرد. »۸۷متر« سال۱3۹6 کلید خورد؛ کیانوش 
عیــاری و همکارانــش بارها در طول ســاخت، 
به دلیل بودجه متوقف شدند و در نهایت زمستان 
سال۱3۹۹ این ســریال به پایان تصویربرداری 
رســید. قرار بود در ۱۴۰۰ این سریال روی آنتن 
برود؛ حتی عیاری این خبر را به رسانه ها داد  که 
به زودی روی آنتن خواهد رفت. مردادماه ســال 
گذشته بود که تیزرهایی از این سریال روی آنتن 
رفت، اما مجموعه هایی پشــت ســر آن آمدند و 

هنوز خبری از این پروژه نیست.

سیما در قرق سریال های پلیسی
شبکه ها به جذب مخاطب تلویزیون با پخش سریال های پاییزی امیدوارند

میراث خشونت، نامزد جایزه بیلی جیفورد 

فهیمه پناه آذرسریال
روزنامه نگار

تأثیر ناآرامی ها بر فروش فیلم ها
گیشه خالی در هفته آخر شهریور

درحالی که شناور شدن قیمت بلیت ســینماها، باعث شده بود 
میزان استقبال مخاطبان از فیلم های روی پرده افزایش یابد، یک 
هفته ناآرامی خیابان ها، باعث کاهش تماشاگران شد. سینمای 
ایران که پس از پایان دوران پاندمی کرونا هنوز نتوانسته به دوران 
قبل از سال۹۹ بازگردد، در نیمه اول سال جز چند مورد محدود و 
استثنایی، چیزی به نام استقبال مخاطب را تجربه نکرد. در کسادی 
گیشه مجموعه ای از عوامل مؤثر بوده اند که کارشناسان بیش از 
هر چیز بر گرانی بهای بلیت تأکید کردند. تصمیم شورای صنفی 
نمایش مبنی بر شناور کردن بهای بلیت درواقع حکم عقب نشینی 
از گران کردن بهای بلیت سینماها را داشت. قیمت بلیت سینما 
که شناور شد، تعداد تماشاگران فیلم های روی پرده افزایش یافت 
و نتیجه، افزایش فروش و رونق گیشه بود. ولی ناآرامی های هفته 
پایانی آخرین ماه تابستان، باعث شد سینماها دوباره خلوت شوند.
هم اکنون حدود ۱5فیلم در سینماهای کشــور در حال اکران 
هستند که در چند هفته اخیر بسیاری از آنها در مقایسه با ماه های 
گذشته فروش بهتری را تجربه می کردند و این امید وجود داشت 
که با ادامه اجرای طرح بلیت شناور در آغاز پاییز و همچنین با اکران 
فیلم های جدید ازجمله اکران عمومی فیلم »جنگ جهانی سوم« 
که نماینده ایران در اسکار است، گیشه سینماها پس از دوران رکود 
کرونا تکانی بخورد. اما حوادث و ناآرامی هایی که هفته گذشته در 
سطح جامعه پیش آمد، بر کم شــدن فروش سینماها و کاهش 
مخاطبان ســینما بی تأثیر نبود. این موضوع توسط سخنگوی 
انجمن سینماداران نیز در گفت وگویی تأیید شده است. البته شاید 
وضعیت سالن های سینما اندکی بهتر باشد؛ چراکه در سالن های 

تئاتر بسیاری از اجراهای نمایشی مجبور به تعطیلی شدند.
با این حال با نگاهی به میزان فــروش فیلم های درحال اکران - 
براساس اطالعات سامانه مدیریت فروش و اکران سینما )سمفا( 
- مشخص است که 3فیلم پرفروش امســال همچنان انفرادی، 
سگ بند و علف زار هستند که البته به نظر می رسد ممکن است در 

هفته های آینده علف زار جای خود را به فیلم های دیگری بدهد.
براساس این آمار، فیلم انفرادی به کارگردانی مسعود اطیابی که 
از اردیبهشت ماه روی پرده رفته با حدود 6۷میلیارد تومان فروش 
و بیش از 2میلیون نفر مخاطب در صدر گیشــه سینما در سال 

۱۴۰۱ قرار دارد.
ســگ بند به کارگردانی مهران احمدی با بیش از یک میلیون و 
2۰۰هزار تماشاگر حدود ۴۰میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان فروش 

داشته است.
فیلم علف زار به کارگردانی کاظم دانشــی هــم فعال 5۸6هزار 
تماشاگر داشته و تاکنون بیش از 2۰میلیارد تومان بلیت فروخته 

است.
آمار و ارقام تقریبی دیگر فیلم های درحال اکران به ترتیب فروش 

به شرح زیر است:
 تی تی به کارگردانی آیدا پناهنده: ۵8۱هزار تماشاگر و ۱۹میلیاردو۲۰۰ 

میلیون فروش
 ابلق به کارگردانی نرگس آبیار: ۴8۲هزار تماشــاگر و ۱۵میلیارد 

و۳۰۰میلیون تومان فروش
دوزیست به کارگردانی برزو نیک نژاد: ۴۶7هزار تماشاگر و ۱۵میلیارد 

و۲۰۰میلیون تومان فروش
پسر دلفینی به کارگردانی محمد خیراندیش:  ۳۵هزار و7۰۰ تماشاگر 

و ۹میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان فروش
 چند می گیری گریه کنی ۲ به کارگردانی علی توکلی نیا: ۲۹۱هزار 

تماشاگر و 8میلیاردو۹۰۰ میلیون تومان فروش
بازیوو به کارگردانی امیرحســین قهرایی: 8۰هزار تماشــاگر و 

۲میلیاردو۳۰۰ میلیون تومان فروش
زاالوا به کارگردانی ارسالن امیری: ۵۹هزارو۵۰۰ تماشاگر و ۲میلیارد 

تومان فروش
 کوزوو به کارگردانی میثم هاشمی طبا: ۳۵هزارو۳۰۰ تماشاگر و یک 

میلیارد تومان فروش
 بانک زده ها به کارگردانی جواد اردکانی: ۳7هزارو8۰۰ تماشاگر و یک 

میلیارد تومان فروش
 شــین به کارگردانی میثم کــزازی: بیش از ۱۲هزار تماشــاگر و 

۳8۰میلیون تومان فروش
شــب طالیی به کارگردانی یوســف حاتمی کیا: 8۹۰۰ تماشاگر و 

۲۶7میلیون تومان فروش
 برای مرجان بــه کارگردانی حمید زرگرنژاد: ۳۴۵۰ تماشــاگر و 

۱۲۰میلیون تومان فروش
نمور به کارگردانی داوود بیدل: ۳هزار تماشاگر و ۹8میلیون تومان 

فروش
رؤیای سهراب به کارگردانی علی قوی تن: ۱۵۰۰ تماشاگر و ۵۲میلیون 

تومان فروش
اکران این فیلم های سینمایی که برخی از آنها به زودی جایگزین 
دیگری در ســرگروه ها پیدا می کنند، در هفته پیش رو هم ادامه 
خواهد داشــت. البته سینماهای سراسر کشــور با توجه به ایام 
عزاداری پایان ماه صفر در روزهای یکشــنبه و سه شنبه )سوم و 
پنجم مهرماه( به طور کامل تعطیل هستند و در روزهای شنبه و 
دوشنبه )دوم و چهارم مهر( هم بعد از غروب فیلمی در سینماها 

اکران نخواهد شد.

جشنواره

سیما

مسعود پویاسینما

 هیچ سینمایی آسیب ندید 
فقط فروش فیلم ها پایین آمد 

سخنگوی انجمن سینماداران ضمن تشریح 
وضعیت فعالیت سینماها در هفته پایانی ماه 
صفر، از کاهش فروش فیلم های در حال اکران در پی ناآرامی های 
اخیر خبر داد. محمدرضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران 
در گفت وگو با مهر درباره وضعیت فعالیت سینماها در روزهای 
پیش رو گفت: همزمان با ایام سوگواری پایان ماه صفر، تمامي 
سینماهای کشور از ساعت ۱8 روز شنبه ۲مهرماه تا پایان روز 
یکشنبه ۳مهرماه و از ساعت ۱8 روز دوشنبه ۴مهرماه تا پایان 
روز سه شنبه ۵مهرماه به طور کامل تعطیل هستند. وی افزود: 
با پایان ماه صفر، از صبح چهارشنبه ۶مهرماه فعالیت سینماها 
به حالت عادی برمی گردد و فیلم های روی پرده اکران خود را از 
سر می گیرند و فیلم های جدید هم به ترکیب فیلم های در حال 

اکران اضافه خواهند شد.
این سینمادار درباره تأثیر ناآرامی های اخیر کشور بر فعالیت 
سالن های سینما هم گفت: این اتفاقات و ناهنجاری ها قطعًا بر 
گیشه سینماها تأثیر خواهد گذاشت. امیدواریم بعد از عبور از 
تعطیالت شرایط تغییر کند و فعالیت سینماها هم به روال عادی 
برگردد. متأسفانه این اتفاقات تأثیر زیادی روی فروش فیلم های 
در حال اکران در روزهای اخیر داشته است. سخنگوی انجمن 
سینماداران گفت: خوشــبختانه تا کنون هیچ خبری مبنی  بر 
خسارت به سینماها استان های مختلف کشور نداشته ایم و این 
وضعیت تنها منجر به کاهش فروش فیلم ها شده است. تمامی 
سینماهای پایتخت هم در این چند روز فعال بوده اند و در زمینه 
میزبانی از مخاطبان هیچ مشکلی نداشته ایم، اما این اتفاقات 
منجر به کاهش حضور مخاطبان در سالن و به تبع کاهش فروش 

فیلم ها شده است.

مکث

»بی همگان« در شبکه۳
»بی همگان« به کارگردانی مشترک بهرنگ توفیقی 
و اصغر هاشمی به زودی راهی آنتن شبکه3 سیما 
می شود. بهرنگ توفیقی یک دهه پیش و با سریال 
کمدی »مســیر انحرافی« به مخاطبان تلویزیون 
معرفی شد و با سریال هایی همچون انقالب زیبا، 
پشــت بام تهران، زیر پای مادر و پدر همکاری با 
تلویزیون را ادامه داد و این اواخر افرا را ســاخت. 

توفیقی در شبکه نمایش خانگی سریال »آقازاده« را هم تولید کرد که بازتاب زیادی در زمان پخش 
داشت. این کارگردان برخالف سریال های قبلی خود، »بی همگان« را با کارگردانی مشترک اصغر 
هاشمی جلوی دوربین برده است. هاشمی به عنوان فیلمنامه نویس، تدوینگر و کارگردان سال۸6 

آخرین سریال خود »یک مشت پر عقاب« را ساخت.

* آمار درج شده در این گزارش براساس اطالعات سامانه سمفا تا 
ساعت ۹صبح جمعه اول مهرماه است.

تفریق حاصل یک عکس است 
مانی حقیقی در مصاحبه با ورایتی از چگونگی ساخته شدن 

فیلم »تفریق« سخن گفت.
فیلم »تفریق« با یک بارندگی شــدید و بی وقفه و یک زوج 
جوان که با 2همزاد خود روبه رو می شــوند، شروع می شود. 
این فیلم که برای نخستین بار در جشنواره تورنتوی امسال 
دیده شــد با ایده اولیه متفاوتی شــکل گرفته و یک سفر 
طوالنی مدت در جنوب غرب ایران که محل وقوع جنگ ایران 

و عراق بود، کلید ساخت آن را زد.
حقیقی بــه ورایتی گفته اســت: در یک نمایشــگاه که به 
ســال های جنگ مربوط بود، بــا دیدن یکــی از عکس ها 
شــگفت زده شــدم. آن عکس، من بودم. من در یک لباس 
نظامی که از ناحیه گردن به شــدت مجروح شــده بودم و 
2ســرباز دیگر داشــتند مرا می بردند. همانطور که یکی از 
شخصیت ها در »تفریق« می گوید: »این طور نبود که او شبیه 
من باشد، او همزاد مطلق من بود!« آنقدر گیج شده بودم که 
از دیگران خواســتم تا آنچه می بینــم را تأیید کنند و همه 
مطمئن بودند که آن تصویر از آن من است. با این تفاوت که 
در زمان جنگ من خیلی جوان تر از مردی بودم که در تصویر 
زخمی شده است. فیلم حقیقی بر محور 2بازیگر اصلی که 
هر یک نقش 2شخصیت را بازی می کنند، می چرخد؛ ترانه 

علیدوستی و نوید محمدزاده.
حقیقی می گوید دلیل اصلی اش برای انتخاب آنها این بود که 
بسیار مهربان و آدم های راحتی هستند و به راحتی می توان 

به آنها نزدیک شد.
وی می گوید: روند تمرین مــن معموال زمان زیادی می برد 
و پیش نویس نهایی را بعد از انتخاب بازیگران می نویســم 
و فیلمنامه را برای آنها بازنویســی می کنــم؛ بنابراین آنها 
نباید تنها بازیگران خوبی باشــند، بلکه باید با شخصیت ها 

دوست شوند.

 صدا و سیما درباره دورهمی 
تصمیم می گیرد 

تهیه کننده مجموعه »دورهمی« اعالم کرد که این مســابقه به 
صداوسیما تعلق دارد و سازمان ادامه آن را بعد از ماه صفر پخش 
می کند.ناصر قدیر کاشانی، تهیه کننده فصل پنجم »دورهمی« 
درباره اظهارنظر اخیر مهران مدیری و تغییر در وضعیت پخش برنامه 
گفت: مالکیت این گونه برنامه ها متعلق به سازمان صداوسیماست. 
روال قرارداد با سازمان هم به این صورت است که سازمان هزینه 
تولید برنامه را پرداخت و تهیه کننده برنامه را تولید می کند و در 
نهایت تحویل سازمان می شــود. تصمیم گیرنده پخش شدن یا 
نشدن برنامه، سازمان صداوسیماست.وی ادامه داد: همانطور که 
گفته ام ما ۱2۰برنامه تولید کرده ایــم و 2ماه پیش به طور کامل 
به سازمان و شبکه نســیم تحویل دادیم. هم اکنون هم مالکیت و 
تصمیم پخش برنامه در اختیار سازمان صداوسیماست. نظر اعالم 
شده توسط آقای مدیری، نظر شخصی ایشــان است و براساس 
قراردادی که ما با سازمان صداوسیما داریم، نمی توانیم تصمیمی 
برای پخش نکردن بگیریم یا این تصمیم را به سازمان تکلیف کنیم. 
قدیرکاشانی درباره رقم های چندین میلیاردی که نسبت به دستمزد 
مهران مدیری برای اجرا و کارگردانی هر فصل از این برنامه مطرح 
شده است نیز پاسخ داد: هم اکنون پرداختی ها بابت فیلم، سریال و 
اجرای برنامه های شاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مدیری 
همین حدود و با همین مبالغ است.وی درباره اینکه این دستمزد 
کامل دریافت شده یا خیر گفت: بله ایشان دستمزدش را بابت تولید 
سری پنجم برنامه دورهمی به طور کامل دریافت کرده و مطالبه ای 
از تهیه کننده یا سازمان صداوســیما برای این فصل ندارد.مهران 
مدیری، کارگردان و مجری برنامه »دورهمی« با انتشار ویدئویی در 
فضای مجازی اعالم کرد که در اعتراض به حوادث اخیر خواستار 

پخش نشدن این برنامه از صداوسیما شد.
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فهرســت اولیــه جایــزه ادبــی کتاب های 
غیرداستانی »بیلی جیفورد« منتشر شدند.

به گــزارش گاردیــن، در بیــن ۱2کتابی که 
امسال در فهرست نامزدهای اولیه جایزه ادبی 
کتاب های غیرداســتانی »بیلی جیفورد« قرار 
گرفته اند، »میراث خشــونت: تاریخچه ای از 
امپراتوری بریتانیا« نوشته »کارولین الکینس« 
نیز به چشم می خورد. در این کتاب به استفاده 
این امپراتوری از خشــونت در قرن بیســتم 

پرداخته شده است.
در این فهرســت همچنین کتاب »جمهوری 
بی قرار: بریتانیا بدون تاج« نوشــته »آنا کی« 
وجود دارد که به یک دهه پس از ســال۱6۴۹ 
میالدی، یعنی سال اعدام پادشاه »چارلز یکم« 
می پردازد. همچنین ۴ نویســنده کتاب اولی 
ازجمله »آندرا الیــوت«، »توماس هالیدی«، 
»ســالی هیدن« و »مت روالند هیل« نیز به 
این فهرست راه  یافتند. کتاب »کودک نامرئی: 
فقر، بقا و امید در یک شهر آمریکایی« نوشته 
»الیوت« در ســال2۰22 برنده جایزه پولیتزر 
کتاب غیرداستانی شد. در فهرست امسال یک 
کتاب ترجمه شده یعنی »زن پابرهنه« نوشته 
»اسکوالستیک موکاسونگا« نویسنده فرانسوی 
ـ رواندایی و ترجمه »جوردن اســتامپ« نیز 
به عنوان نامزد اولیه انتخاب شد. 3 کتاب درباره 
ادبیات نیز در این فهرست به چشم می خورند: 

»ابربی نهایت« نوشته »کاترین راندل«، »زن 
خوش اقبال« نوشــته »پولی مورلند« و »شام 
با جوزف جانســون« نوشــته »دیزی هی«. 
»پادشاهی شخصیت ها« نوشته »جینگ سو« 
و »هنرمند فرار« نوشته »جانتان فریدلند« نیز 

از دیگر آثار این فهرست محسوب می شوند.
قرار بود فهرســت اولیه جایزه ادبی کتاب های 
غیرداســتانی »بیلی جیفورد« در 22شهریور 
منتشــر شــود، اما به دلیل درگذشــت ملکه 

»الیزابت دوم« به تعویق افتاد.
فهرســت نامزدهای نهایی در ۱۸مهر اعالم و 

برنده نهایی نیز 26آبان مشخص خواهد شد.
سال گذشــته جایزه ادبی »بیلی جیفورد« به 
»پاتریک رادن کیف« برای کتاب »امپراتوری 

درد« رسید.
جایزه 5۰هــزار پوندی »بیلــی جیفورد« که 
معتبرترین جایزه ادبی انگلســتان برای آثار 
غیرداستانی محسوب می شــود، کتاب هایی 
با تمام موضوعــات غیرداســتانی، از تاریخ و 
طبیعت گرفتــه تا زندگی نامــه و خاطرات را 
دربرمی گیرد و تا چند سال پیش با نام »ساموئل 
جانسون« شناخته می شد. این جایزه مختص 
کتاب های انگلیســی زبان به قلم نویسندگان 
سراسر بریتانیا است که درباره موضوعاتی مانند 
تاریخ، سیاست، علم، مسائل روز، ورزش، سفر، 

زندگی نامه و هنر به نگارش درآمده اند.


