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«دلم می خواد» از امروز در سینماها اکران میشود
فیلم سینمایی «دلم می خواد» ( )۱۳۹۲به کارگردانی بهمن فرمان آرا از امروز چهارشنبه  23خرداد در گروه سینمایی پردیس «زندگی» روی پرده میرود .طبق گزارش رسیده ،امین شفیعی طراح پوستر
است و «فیلمیران» پخش «دلم می خواد» را برعهده دارد .بازیگرانی مانند رضا کیانیان ،مهناز افشار ،محمدرضا گلزار ،سحر دولتشاهی ،رویا نونهالی ،صابر ابر و بهناز جعفری در این فیلم یه ایفای نقش
میپردازند .با این حساب بهمن آرا پس از پنج سال توانست هشتمین فیلم بلند سینمایی خود را روانه پردههای سینما کند .در خالصه فیلم آمده است« :داستان زندگی نویسندهای به نام بهرام فرزانه
را روایت میکند که مدتهاست نمیتواند داستان بنویسد .او ناگهان بر اثر یک تصادف اتومبیل ،آهنگی در ذهنش تکرار میشود که بهرام فرزانه را به رقص میآورد .همین اتفاق شوق نوشتن را در او بر
میانگیزد .ولی این همه ماجرا نیست»...

حسن فتحی یک روز پس از پایان «شهرزاد» از امیدواریاش برای ادامه این سریال گفت

پایان تلخ یا تلخی بی پایان؟
.
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حسن فتحی کارگردان سریال شبکه نمایش خانگی
«شهرزاد» به شایعات پایان داد و پس از اتمام فصل سوم
مجموعه در یادداشتی که در صفحه شخصی خود نوشت،
عنوان کرد« :خانمها ،آقایان ،تماشاگران محترم ،سه فصل
سریال «شهرزاد» به پایان رسید و امید است در آیندهای
نزدیک امکان ساخت فصل چهارم آن که در آن شاهد
بازگشت مجدد قباد ،شهرزاد و فرهاد به متن قصه خواهیم
بود ،فراهم شود!»
فتحی ،آب پاکی را روی دست مخاطبها ریخت و آنها را
همچنان در تعلیق نگه داشت .باز هم داستان سریالی که خیلیها
فقط منتظر پایانش بودند و دیگر با میل و رغبت روزهای ابتدایی آن
را دنبال نمیکردند روند خود را ادامه خواهد داد .قسمت پایانی فصل
سوم سریال «شهرزاد» با کشته شدن «قباد» (شهاب حسینی) به
عنوان یکی از کاراکترهای اصلی این سریال ۲۱ ،خرداد در شبکه
نمایش خانگی توزیع شد .همه عناصر داستان و روایت خبر از پایان
فصل سوم سریال «شهرزاد» میداد ولی حاال احتمال بازگشت
کاراکتر «قباد» به میان آمده است .بنابراین پرونده سریال «شهرزاد»
همچنان روی میز است و برخی برای توصیف این اتفاق از اصطالح
«پایان تلخ یا تلخی بیپایان» بهره بردند.
داستان چگونه ادامه خواهد داشت؟
در صنعت سریالسازی روز دنیا معموال سریالهای پر طرفدار
و پولساز با شگردهایی مانند« :مشتق» (اسپین ُآف) و «اقتباس»
(آداپتیشن) ادامه پیدا میکنند .مثال سریال آمریکایی بسیار محبوب
«خانه پوشالی» ( )۲۰۱۳با تمام حواشی سیاسی و واقعی که داشت
از روی سریالی به همین نام ساخته شد که پیش از این در بریتانیا
در سا ل  ۱۹۹۰روی آنتن رفته بود .آن سریال اصلی هم از روی
رمانی به همین نام به نویسندگی «مایکل دابز» ساخته شد که یک
سیاستمدار محافظهکار بریتانیایی است« .اسپینآف» هم معموال
به مجموعه فرعی از مجموعه اصلی گفته میشود .مثال سریال
لها» ( )۲۰۱۳مجموعهای مشتق شده از سریال «خاطرات
«اصی 
خونآشام» ( )۲۰۰۹است .سازندگان مجموعه «اصیلها» داستان
جدیدی را بر اساس شخصیتهای«خاطرات خونآشام» روی آنتن

بردند .در «اسپینآف» معموال با جزئیات بیشتری از داستان اصلی
یا قصهای متفاوت از گذشته مواجه خواهیم بود که بر اساس ایده
اولیه شکل گرفته است .سریال پربیننده «بهتره با ساول تماس
بگیری» ( )۲۰۱۵با توجه به یکی از شخصیتهای اصلی سریال
«بریکینگ بد» ( )۲۰۰۸ساخته شد« .باب ادنکیرک» بازیگر اصلی
«بهتره با ساول تماس بگیری» است .ادنکیرک در نقش یک وکیل
تبهکار به اسم واقعی «جیمز مکگیل» ایفای نقش میکند که
بعدها به نام مستعار «ساول گودمن» تغییر نام میدهد .وکیل
حاضر پیشتر در مجموعه تلویزیونی «برکینگ بد» نیز حضور
داشت و به تبهکار دیگری به اسم «والتر وایت» کمک میکرد.
مجموعه «بریکینگ بد» آنقدر طرفدار داشت که مسئوالن سازنده
را مجبور کرد تا «اسپینآف» آن را بسازند .از سوی دیگر ،در
صنعت فیلمسازی معموال با ادامه مجموعههای پر مخاطبی روبهرو
میشویم که سازندگان آنها ،داستان را به هر طریقی که امکانش
باشد ادامه میدهند .مجموعه فیلمهای «بیگانه» که همچنان
قسمتهای جدیدی از آن ساخته میشود نمونه موفق این شیوه

از فیلمسازی است .هر قسمت از فیلم «بیگانه» به زمان خاصی از
داستان و شخصیت اصلی میپردازد .در یک قسمت ،ماجرای چند
روز پس از پایان اتفاق قسمت قبلی را میبینیم و در فیلمی دیگر
قصه صدها سال آینده را میبینیم؛ حتی قسمتی از این مجموعه
ماجرای چندین سال پیش از قسمت اول را روایت کرد .بنابراین سه
راه مذکور پیش روی سریال «شهرزاد» هم خواهد بود .به احتمال
فراوان باید منتظر ادامه سریال حاضر به همراه غافلگیری باشیم.
قاعدتا ،گروه نویسندههای شهرزاد نمیتواند به راحتی به صنعت
سریالسازی و «اسپینآف»های هالیوودی به راحتی نظر داشته
باشند .امکانات سینمایی ما بسیار محدود است .هالیوودیها با
مخاطبهای جهانی و گردش مالی سرسامآوری روبهرو هستند .با
این وجود گمان میرود که حسن فتحی امکان پرداخت زندگی
شخصیتهای اصلی داستان را از جایی پیش از افتتاح فصل اول
داشته باشد .باید منتظر ماند و تماشا کرد.
پایان «شهرزاد» هندی ،آبکی یا موفق بود؟
عالقهمندان پیگیر سریال «شهرزاد» در فضای مجازی
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اخبار
 ۶بازی فوتبال در سینماها پخش میشود

شلوغبازیهای خودشان را برای پایان سریال محبوبشان به راه
انداختند .برخی که اصال در دل ماجرا نبودند ،هاج و واج به آنها
مینگریستند .طرفدارها ،دیالوگهای منتخب و صحنههای برگزیده
احساسی مختلفی از ماجرای «شهرزاد» و «قباد» در صفحههای
شخصیشان منتشر کردند .البته خیلیها هم دست به دامان نقد
منفی شدند و باال و پایین سریال را کوبیدند .به نظر میرسد که
در فصل سوم سریال جذبههای پیرنگ عشقی تاریخی فصل اول و
پیرنگ مافیایی فصل دوم دیگر مورد توجه نبود و پیرنگ مقاومت
در برابر زور بیشتر پر رنگ شده است .برخیها هم گفتند که
حسن فتحی واقعا میخواست سریال را تمام کند و در دام کش
و کشبازی و هندیبازی نیفتد .البته نباید از نظر دور نگه داشت
که در بیشتر تبلیغات سریال «شهرزاد» با واژه سریالی «عاشقانه»
برخورد کردهایم و همین موضوع توجه سازندگان را به پیرنگ
«عشقی» یا فضای «رمانتیک» نشان میدهد که در سینمای هند
به طور قابل توجهی در دسترس است اما آیا سرسال «شهرزاد» به
شیوه سینمای هند پیش رفت؟ نظر خیلیها منفی است .اغلب
تماشاگران «شهرزاد» ،فصل دوم آن را ضعیف ارزیابی کردند و فصل
سوم را جاندارتر از گذشته دریافتند .فصل دوم سریال برای خیلیها
عجیب بود .مثال طنزهای کلیشیهای و خارج از داستان داشت .حتی
سکانس آموزش رانندگی شهرزاد باعث دلخوری عدهای شد .فصل
سوم هم با تبلیغات فراوانی به عنوان پایان مجموعه «شهرزاد»
معرفی شد .زهرا که یکی از بینندگان سریال و زنی میانسال است
به «ابتکار» میگوید« :با دیدن پایان فصل سوم «شهرزاد» که در
آن شخصیت قباد جانش را از دست میدهد اصال غمگین نشدم.
به نظرم کارگردان این سریال نتوانست همذاتپنداری خوبی بین
تماشاگران و شخصیتهای اصلی ایجاد کند .شخصیت «قباد»
درگذشت .خب ،که چه؟» محمدرضا که عالقهمند به مسائل
سیاسی است و سریال «شهرزاد» را به خوبی دنبال کرده است،
به «ابتکار» میگوید« :به نظرم صحن ه پایانی فیلم خیلی هندی
بود .قباد که روی زمین افتاده و دو نفر با اسلحه او را محاصره
کردهاند ،چگونه باید بتواند از دل خاک چوبی را بیرون بکشد و
با «سروان آپرویز» (امیر جعفری) درگیر شود؟ در ادامه ،هر دو
هم تیر میخورند .داستان به شکلی تمام میشود که انگار هر دو
مردهاند .تولیدکنندگان «شهرزاد» اعالم کرده بودند که فصل سوم،
فصل پایانی مجموعه خواهد بود ولی حاال نمیدانم چرا میخواهند
داستان را کش بدهند؟» حاال باید دید که سریال «شهرزاد» که به
خوبی توانست طرفدارهای پر و پاقرصی را برای خودش دست و پا
کند به چه مسیری خواهد رفت .ادامه دارد یا نه؟

جلسه شورای عالی اکران دیروز  ۲۲خرداد برای تعیین تکلیف پخش بازیهای
فوتبال جام جهانی روسیه  ۲۰۱۸در سینماها برگزار شد .طبق این جلسه مقرر
شد سه بازی ایران در جام جهانی و سه بازی نهایی جام جهانی در سینماهای
سراسر کشور پخش شود.
بلیت این بازی ها مبلغ  ۲۰هزار تومان تعیین شده است .علی سرتیپی سخنگوی
شورایعالی در این باره به ایسنا گفت« :سینماهای تهران و شهرستانها (با هماهنگی
ادارات کل شهرستانها) میتوانند با توجه به تعداد سالنهای خود سانسهایی را برای
پخش فوتبال در نظر بگیرند و قیمت بلیتها هم بین  15تا  20هزار تومان خواهد بود.
البته ممکن است بعضی سالنها با توجه به شرایط خاصی که به لحاظ « »VIPدارند
قیمت بیشتری را از  20هزار تومان در نظر بگیرند که این هم با هماهنگی میتواند
اتفاقبیفتد».

«جورج آر .آر.مارتین» از فصل جدید
«بازی تاج و تخت» گفت
«جورج آر .آر .مارتین» به تازگی وبالگش را به روز رسانی کرده و جدیدترین
اخبار مرتبط با پنج مقدمه احتمالی سریال «بازی تاج و تخت» را با هوادارانش
به اشتراک گذاشته است.
مارتین گفته اگر اخبار را دنبال کرده باشید ما در آغاز برای تولید چهار دنباله برنامهریزی
کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با پنج دنباله ،جهان داستانی «بازی تاج و
تخت» را بسط و گسترش بدهیم .با این حال ،مغز متفکر محبوبترین سریال تاریخ شبکه
«اچبیاو» اضافه کرده به او اطالع دادهاند که ساخت یکی از دنبالهها فعال منتفی است
اما معنایش این نیست که چهار پروژه دیگر ساخته نخواهند شد .مارتین در پست اخیر
وبالگ شخصیاش نوشته« :باخبر شدهام که ساخت یکی از دنبالهها فعال منتفی است».

«دنیای ژوراسیک» قدرتمند ظاهر شد
فیلم «دنیای ژوراسیک :قلمرو از دست رفته» به کارگردانی «جی.ای.بایونا» در
اکران افتتاحیه خود توانست  ۱۶۱میلیون دالر در خارج از آمریکایی شمالی
بفروشد.
جدیدترین فیلم ماجراجویانه کمپانی فیلمسازی «استیون اسپیلبرگ» و استودیوی
«یونیورسال پیکچرز» در بخشی از سینماهای خارج از امریکای شمالی اکران شد و
عنوان پرفروشترین فیلم گیشه آخر هفته در هر  48نقطه دنیا را به دست آورد« .دنیای
ژوراسیک :قلمرو از دست رفته» با بازی «کریس پرت» بیش از همه در گیشه کره با
استقبال روبرو شد و در سه روز نخست اکرانش بیش از  27میلیون دالر فروش کرد.
گیشه بریتانیا و ایرلند با کسب  19.9میلیون دالر درآمد از فروش این فیلم دوم شد.
جدیدترین ساخته کارگردان اسپانیایی «بایونا» تا ده روز آینده در سینماهای امریکا
اکران میشود.

