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دو فیلم جدید از روز گذشته روانه اکران سینماها شد.
فیلمهای «درساژ» در سرگروه زندگی و «تخته گاز» در
سرگروهسینماییایران،اکرانخودراآغازکردند.
«درساژ» پویا بادکوبه به تهیهکنندگی روحاهلل برادری
و ســمیرا برادری تاکنون در حدود 20جشنواره جهانی
حضور داشــته و جوایز متعددی ازجملــه جایزه ویژه
هیأت داوران برلین و سیمرغ بهترین فیلم اول جشنواره
جهانی فجر را دریافت کرده است .در این فیلم سینمایی
علی مصفا ،شــبنم مقدمی ،هوشــنگ توکلی ،علیرضا
ثانیفر ،علیرضا آقاخانی ،سیامک ادیب ،جالل فاطمی،
لویی سیفی ،یسنا میرطهماسب ،باسط رضایی ،بهآفرید
غفاریان ،شــایان فصیحزاده ،رامبد مطلبی و نگار مقدم
بازی کردهاند« .درساژ» قصه دختر  16سالهای است که
دردوراهیایستادهاست.
«تخته گاز» هم ب��ه کارگردانی محمد آهنگرانی ،یک
کمدی اجتماعی است که سام درخشانی ،کامبیز دیرباز،
الهام حمیدی ،لیال اوتادی ،رز رضوی ،بیژن بنفشهخواه
داریوش فرهنــگ و (با حضور) نفیســه روشــن ،نیما
شاهرخشاهی و پرستو صالحی و ساقی زینتی (با معرفی)
امیرعلی معروف بازیگران آن هستند .در خالصه داستان
اینفیلم آمده«:سلیمان»قطارخندهرابهقصداثباتمرد
بودنش در خانــواده و جامعه تخته گاز میراند ،چراکه به
هزارویکدلیلزیرسوالقرارگرفته...

قاب

درباره «کتاب سبز»
فیلم درخشان گلدنگلوب

همانطور که در خبرهای روزهای گذشــته خواندید،
مراسم هفتادوششمین دوره جوایز ساالنه گلدنگلوب
بامداد دوشــنبه به وقت ایران با اجرای ساندرا اوه و اندی
سامبرگ در هتل بورلی هیلتون در بورلی هیلز کالیفرنیا
برگزار ش��د .نکته این مراسم درخش��ش «کتاب سبز»
( )Green Bookبه کارگردانی پیتــر فارلی بود که با
دریافت سه جایزه ازجمله جایزه بهترین فیلم موزیکال یا
کمدیبیشترینجایزهرادرایندورهجوایزساالنهانجمن
مطبوعات خارجیهالیوود ( )HFPAدریافت کرد .این
فیلم در دو بخش بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد
مکمل (ماهرشاالعلی)نیزبرندهشد.
ویگو مورتنســن در «کتاب ســبز» نقش یک بپای
ایتالیایی-آمریکایی در دهــه  1960را بازی میکند که
اســتخدام میشــود تا راننده خصوصی یک پیانیست
سیاهپوست (با بازی ماهرشاال علی) شــود و او را در یک
تور کنســرت در جنوب آمریکا دنبال کند .آنها در جاده
باید به کتاب ســبز تکیه کنند ،یک کتاب راهنما که در
آن نام معدود هتلها و رستورانهایی که آمریکاییهای
آفریقاییتبار را میپذیرند ،ذکر شده است« .کتاب سبز»
سپتامبر پیش با دریافت جایزه فیلم برگزیده تماشاگران
یا جایزه انتخاب مردم در جشنواره فیلم تورنتو ،نام خود را
بهعنوان یکی از مدعیان جدی جوایز اسکار امسال مطرح
کرد .در ادامه به دو نقد منتشرشده درباره این فیلم نگاهی
انداختهایم:
رکس رید  -آبزرور :درســت هماننــد یک پارچه
مرغوب ،این اثر هم نرم و گرم اســت .فیلم کتاب سبز دو
قطب بزرگ دارد که هر دو ســتاره داستان با طنز و قلب
خود آن را در اختیار گرفتند و بیش از پیش در داســتان
اوجمیگیرند.
جیم اســلوتک  -اوریجینال سین :شاید نتوان
فیلم کتاب سبز را عمیقترین اثر با مضمون نژادپرستی
به حســاب آورد اما میتــوان آن را یک اثــر خندهدار و
دوستداشــتنی با مضمون رابطه دوســتانه دانســت؛
رابطهایکهدرونیکخودروشکلگرفتهاست.
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دو فیلم جدید به سینماها آمد

خاطرهبازی

شهر فرنگ

بسیاری از داروهای مورد استفاده
بدون نسخه از جمله داروی ضد
سرفه ،سرماخوردگی ،آنفلوآنزا
و زکام باعث گیجی ناخواسته
میشوند که ممکن است
رانندگی را با مشکل روبه رو کند.

جشن 50سالگی
آقای ترانهسرا!

فردا سالروز تولد افشین یداللهی اســت .او اگر زنده بود ،جشن 50سالگیاش را میگرفت.
اما حیف که یداللهی را اسفندسال  95از دســت دادیم .برای طرفداران این ترانهسرا کتابی را
معرفیمیکنیمکهششمیندفترشعراواستواز 60شعرکوتاهوبلندتشکیلشده.اینکتاب
در زمان حیات زندهیاد یداللهی و زیر نظر او توسط رضا عزیزی جمعآوری شده بود .مجموعه
شعر «خاطرههایم را فراموش کنم ،آرزوهایم هست» در 112صفحه و به بهای10هزار تومان از
سویانتشاراتنگاهمنتشرشدهاست.

دربارهبرنامه«تبتاب»کهسهشنبهها
از شبکه سه پخش میشود

کدوم تب؟
کدوم تاب؟ فقط
دِکورین بابا

ریمامحمدزاده|برنامهتبتابکهقراربودبااجرایبنیامینبهادریبه
آنتنشبکهسهبیاید،باحضورباربدبابایییکماهاستکهپخشمیشود.
این برنامه از همان اول سعی کرد تفاوتهایش را بهرخ بکشد .برای همین
هم به سبک تاک شــوهای اخی ِر تلویزیون سراغ چهرهای برای اجرا رفت
که فقطچهرهاست،نه مجری .تولیدکنندگاناینبرنامهامادرنهایتروی
گزینهاجرابهتوافقنرسیدندوصحبتازمحسنکیاییبهمیانآمد.اینبار
هم اما کار به جایی نرسید و قرعه به نام باربد بابایی افتاد.او حاال سهشنبهها
با«تبتاب»میهمانخانههامیشود.درادامهچنددلیلآوردهایمکهنشان
میدهداین تاک شو انتظارات را برآورده نکرده و تنها به «دکور متفاوت»
بسنده کرده است .درواقع ،فرم اینبرنامه به محتوای آن میچربد .یعنی
فرمی خود هســتند که دیگربه
آنقدر درگیر اجرای قرارهای دکوری و ِ
محتواکاریندارند.
   هیجانوتفاوتکهفقطبهدکورنیست
همهچی ِز«تبتاب»دردکورشخالصهمیشود.دکوریکهبعضیها
معتقدند با هزینهای هنگفتتهیه شده و برخیهای دیگر میگویند با
کمترین هزینه و به دست جوانان خالق ایران طراحیشده.دكوربرنام ه
به شکلی است که مجری و میهمان به وسیله یک نردبان به صفحهای
معلق وارد میشــوند و نردبان هم جدا میشود .یعنی آنها راه برگشتی
ندارند! این دکور معلق چند تکان اساسی هموسط گفتوگو میخورد.
بهطوریکهعامدانهوبااعالممجری،زمیناجرامدامباالوپایینمیشود.
یقرار گرفتهاند و راهی به
آنها (مجری و میهمان) درارتفا عپن جمتــر 
زمین ندارند! محیطی که در آننشســتهاند مدام درحال نوسان است.
یكرده.
لطراح 
لماهعس 
یمث 
دکور راپیما نقانع،طرا حدكوربرنامههای 
یاز
یتعبیر 
ندكورب هنوع 
تولیدکنندگان «تب تاب» معتقدند که «ای 
معلق
ی وقضاوتها 
یمجاز 
دنیا 
یكاربرا ن است ».نوسانهای صفحه ِ
اجرا اما تصنعی و بیمورد اســت .مخاطب به سختی میتواندباور کند
آمدن مجری یا میهمان رأیی اســت که با
بانــی باالوپایین ِ
که باعث و ِ
گوشــیاش ثبت کرده! ایندکور ،حواس مجری را مدام پرت میکند.
مجری تسلط خود برای پرسیدن سوالهای از پیش طراحیشدهاش
را هم از دست میدهد!

باربدجان!اینجاچراآخه؟
مجری این برنامه پس از کش و قوسهای فراوان باربد بابایی شــد .اما
واقعیت آن است که باربد مجریآرامی است و به درد چنین برنامههایی
نمیخورد .وقتی او روی صندلی قرمز «تب تاب» مینشیند،فقط با توجه
به برگه در دستش و گوشــی در گوشش پیش میرود! دستهای بابایی
خالی است .او درحوزههایی که میهمانانش در آنها مشغولاند ،بیتجربه
است .اینطور بگویم بهتر است :بابابی مجریحوزه تخصصی موسیقی
استواینجورجاهاکممیآورد.اوهرکجاکهباشد،خوانندهایبهناممهدی
یغمایی را دعوت میکند .این مسأله دستهای خالی او را نشان میدهد.
بابایی خاطره خوب اجرایشب کوک در شبکه نسیم را در ذهن مخاطبان
ساخته،اماباتبتاببههیچوجهنتوانستهگامموفقیدرزمینهاجرابردارد.
اویکمجریتخصصیاست.باباییدراینبرنامهمصاحبهنمیکند!اوصرفا
سوالهایی که از قبل برایش تهیه کردهاند را میپرسد و تمام .بین سوالها
هماینجملهراتکرارمیکندکه«کددستوریراشمارهگیریکنید».
دَمازکدومتعاملمیزنین؟!
«تعاملی بودن این برنامه و حضور پررنگ مخاطبان و نظرهای آنان از
نکات قابل توجه است؛ چراکهدکور این برنامه براساس رأی مردم تغییر
میکند تا میزبان ،میهمان و مخاطب را به تب و تاب بینداز د.»این گفته
تآرا و
لجریا ندریاف 
تولیدکنندگان «تب تاب» است .آنها میگویند ك 
یدر
یانجا ممیشو د ونقش 
ترايانها 
یدكوربرنامه،ب هصور 
تأثیرشا نرو 
آ نندارن د. آنها به این شــکل میخواهند بگویندکه به مخاطب اهمیت
میدهند .امادرصد رأیها آنطور که گفته میشــود به دید مخاطبها
نمیرسد .اصالمعلوم نیســت که دکور با چه سنســوری به رأیهای
مخاطبان وصل است! برای نمونه میتوان به تجربهحضور روح اهلل مومن
نسب ،کارشناس فضای مجازی در «تب تاب» اشــاره کرد .او در ابتدای
برنامهمدام به سمت پایین سقوط کرد و بعد از مدتی که صحبتهایش به
خانوادهوچارچوبآنرسید،اوجگرفت!بعدهممجریبرنامهبااینجمله
کلیشهای وسط آمد که «مردم حرفهای شما را دوست داشتند؛دقیقا
تاب
همینجا که از بنیان خانواده حرف زدید ،رأیهایتان باال رفت» .ت 
بو ِ
حقیقیامآرزوست!

جعبه جادویی
سال  ،۲۰۱۸ســال موفقیتآمیز دیگری برای تلویزیون بود ،به همین
بهانه میخواهیم در ادامه این مطلب در مورد پربینندهترین سریالهای
یسالگذشتهصحبتکنیم.بهگزارشروزیاتو،باانتشار
تلویزیونیخارج 
فصول دیگری از ســریالهای شاخص و پرطرفداری مانند «سرگذشت
ندیمــه» (  )The Handmaid’s Taleو «آتالنتــا» » ()Atlanta
کمدیهای نامتعارفی مانند جای خوب»» ( )The Good Placeو «دهان
گشاد» (  )Big Mouthو سریالهای ترســناک قوی و جدیدی مانند

یکمجموعههیجانانگیزبرایفوتبالیها

نشــر اطراف مجموع ه دوجلدی روایت
مصور فوتبال را منتشر کرده است .روایت
مصور اول «داستانفوتبال» است و روایت
مصور دوم «داستان فوتبالیستها» .این
مجموعه به شکلی خالقانه از ترکیبمتن
وکمیکبرایروایتتاریخفوتبالاستفاده
کرده است.
این مجموعه ،کا ِر «دیوید اســکوایرز»
یکِشد و
است .او برای روزنام ه گاردین م 
مینویسد.اســترالیاییاست ولی طنز او
را باید بریتانیایی دانســت .طنزی بیشتر
مبتنی بــر کالم و چندالیه کــه به قول
زیدیاسمیت،نویسندهمعاصربریتانیایی،
ســاختاری مثل کو ِه یخ دارد و «رضایت
عمیقتر زیر آباست و الی ه اولیه لذت هر
جوکیکمترینبخشآن».
تازگی نگاه اســکوایرز و شــوخیهای
ِ
تیز و جاندارش با همــ ه اتفاقات فوتبالی
و پرداختــن به حاشــیههایفرهنگی،
اجتماعــی و اقتصــادی ایــن ورزش
پرطرفدار ،مجموع ه تاریخ مصور فوتبال
را برایهرمخاطبی -چــه فوتبالی و چه
ت. طنز
غیرفوتبالی -خواندنی کرده اســ 
او طنزی چندالیه است و از هیچفرصتی
برای تکهپرانی و شــوخیهای کالمی و
بصرینمیگذرد.درجلداولاینمجموعه
نود پاره مهم تاریخ فوتبال ،از دوران باستان
تا امــروز و در جلد دوم زیــر و بمزندگی
مشاهیر فوتبال با نگاهی متفاوت روایت
بداستان فوتبالیستها
شده اســت.کتا 
با ترکیب متن و کمیک به ســراغ زندگی
مشاهیری مثل دی ِگو مارادونا،کریستیانو
رونالدو ،لیونل مســی ،زینالدین زیدان،
زالتان ابراهیموویچ،
الکس فرگوســن،
ژوزه مورینیــو،رود
گولیت و بــزرگان
دیگر دنیای فوتبال
ت.
رفتهاس 
در بخشــی از
ب داســتان
کتــا 
فو تبا لیســتها
میخوانیم« :در یک

پرطرفدارترین سریالهای ۲۰۱۸
«چیزهای تیز» ( )Sharp Objectsو «تسخیر در هیلهاوس» (The
 ،)Haunting of Hill Houseطرفداران تلویزیون کار ســختی برای
انتخاب سریال داشته و کسی متوجه غیبت سریال «بازی تاج و تخت»
( )Game of Thronesنشــد .از آنجایی که سرویسهای اینترنتی
آمازون ،نتفلیکس و هولو در مورد تعداد بینندگان خود بســیار رازدار

ده ه گذشــته نبرد روزافزون بین مسی و
رونالدو حرف آخر را در فوتبال زده است.
مســی یک رکورد گلزنی را میشکند،
رونالدو ســریع آن راتکــرار میکند .اگر
رونالدو یک تکه ازموهایش را رنگ کند،
مسی کل ســرش را در کاســ ه رنگ فرو
میبرد و یــک ریــش دراز و نارنجی هم
میگذارد .اگر مســی به فرار از پرداخت
مالیات متهم شــود ،مقاماتاسپانیایی
یک صورتحساب بلندباال از مالیاتهای
پرداختنشده برای رونالدو میفرستند.
احتماال اینبســاط فقــط وقتی جمع
میشود که یکی از این دو بتواند موشک
اتمی پرتاب کنــد یا هر دو بهســامت
بازنشسته شــوند و تا آخر عمر بهخوبی و
خوشیدرکاخهایشانزندگیکنن د .»
معین فرخی هم در مقدمه «داســتان
فوتبــال» آورده اســت« :همیشــه فکر
میکردم اگر وقتی که این همهسال روی
فوتبال گذاشــتهام روی هــر چیز دیگری
میگذاشــتم ،یک چیــزی ازم درمیآمد.
ممنونم از همکارانم در نشــر اطراف که به
من فرصتی دادند یک چیز فیزیکی دستم
بگیرم و دلم خوش باشــد کــه این همه
ســال دنبالکردن فوتبال و اخبارش برایم
عایدیای داشته . ...ترجمه این کتاب برای
منخیلیلذتبخشبود،امیدوارمخواندنش
همبرایشمالذتبخشباشد».روایتمصور
داستان فوتبال را معین فرخی ترجمه کرده
و بهای آن28هزار تومان است .روایتمصور
فوتبالیستهاراهمشیرینساداتصفویو
محمود حاجزمان ترجمه کردهاند و بهای
آن32هزارتومان است.

بوده و تعداد بینندگان ســریالهای باکیفیت خود را اعالم نمیکنند،
نمیتوانحتیتعدادتقریبیبینندگانآنهاراحدسزد.میتوانادعاکرد
سریالهای این سه سرویس اینترنتی و بهخصوص سرویس نتفلیکس
بیش از هر سرویس و شبکه تلویزیونی دیگری است یا دستکم بخش
بیشتریازمخاطبانسریالهایتلویزیونیرابهخوداختصاصمیدهند.
در ادامه شــما را با گزارش پربینندهترین و محبوبترین سریالهای
یسال۲۰۱۸آشناخواهیمکرد.
تلویزیونیخارج 

«روزان» شبکه ABC

«فوتبالیکشنبهشب»شبکهNBC

«بیگ بنگ تئوری» شبکه CBS

«انسیایاس» شبکه CBS

اگرچه بسیار کوتاه بود ،اما بازگشت موقتی
س��ریال «روزان» تاثیر زیادی بر بینندگان
شبکه ســازنده گذاشــته و این ســریال به
ی ســال
پربینندهتریــن ســریال تلویزیون 
 ۲۰۱۸تبدیل شد .در این ســریال بار دیگر
شاهد بازگشــت روزان بار و جان گودمن در
نقشهای روزان و دن کانر بودیم .نخستین
اپیزود از فصل دهم این سریال توسط بیش
از ۲۷٫۳میلیون نفر تماشا شد و تنها چند روز
بعد از پایان فصل دهم بود که ادامه آن برای
فصل یازدهم نیز تمدید شــد .اما بعد از یک
پیام توییتری نژادپرستانه از روزان بار ،ادامه
این سریال منتفی شده و با عنوان «کانرها»
در قالب یک اسپین آف بار دیگر به تلویزیون
بازگشت و شخصیت روزان بار در آن حذف
شد.

سریالهای تلویزیونی میآیند و میروند،
امــا فوتبال هیــچ وقت از بیــن نمیرود و
برنامه همیشــگی «فوتبال یکشنبه شب»
با کاهش ناچیز تماشــاگران خود نســبت
ب ه ســال  ۲۰۱۷و با بیش از ۱۹٫۵میلیون
بیننده بهازای هر اپیــزود به دومین برنامه
تلویزیونــی پربیننده ســال  ۲۰۱۸تبدیل
شده است .درواقعسال  ،۲۰۱۸این برنامه
رکورد بیننــدگان تلویزیونی را در هفتهای
که  ۹بازی برگزار میشــود و در حین بازی
تیمهای نیو انگلنــد پاتریوتس و گرین بی
پکرز که به ســود تیم پاتریوتــس به پایان
رســید ،با نزدیک به ۱۸میلیون بیننده به
صورت زنده شکســت که تعداد کســانی
که از طریق اســتریم این برنامه را تماشــا
میکردند ،در آن لحاظ نشده است.

سریال گیکمحور «تئوری بیگ بنگ» اکنون
دوازدهمیــن و آخریــن فصل خــود را درحال
پخش دارد و وقتی که در ســال  ۲۰۱۹به اتمام
برســد ،بهعنوان یکی از بهترین و پربینندهترین
ســریالهای تاریخ تلویزیون به آرشــیو خواهد
رفت .اپیزود اول فصل پایانی «بیگ بنگ تئوری»
بیش از ۱۳میلیون بیننده به صورت زنده داشت
و بهطورکلی و متوســط در هر اپیــزود بیش از
۱۸٫۳میلیوننفرتماشاگرهنرنماییهایلئونارد
و گروهش بودند کهسال گذشته شاهد کاهش
تماشــاگران خود بود .اگر پخــش اپیزود پایانی
فصل دوازدهم این ســریال نــام آن را در میان
پربینندهترین سریالهایسال  ۲۰۱۹قرار دهد،
جای تعجب نیســت .با پایان پخش این سریال
«بیگ بنگ تئــوری» به طوالنیترین ســریال
چنددوربینیتاریختلویزیونتبدیلخواهدشد.

سـ�ریال «انسـ�یایاس» کــه اکنــون
دوازدهمیــن فصل خود را ســپری میکند،
با کاهش جزیی تماشــاگران خود نسبت به
ســال  ۲۰۱۷مواجه بوده است ،اما با این وجود
یک پله باالتر از رتبهســال قبل از آن در میان
پربینندهترین سریالهایســال قرار گرفته
است .در این ســریال پلیسی-حقوقی ،مارک
هاموند نقش رهبر یک گروه ویژه از ســرویس
تحقیقاتجنایینیرویدریاییرابازیمیکند
که به بررســی پروندههای جنایی مربوط به
نیروی دریایی یا پرســنل آن میپردازد .این
سریالپربینندهترینسریالدرامشبکهCBS
درسال  ۲۰۱۸بوده و دو اســپین آف دیگر از
آنکه داستانهای آنها در شهرهای نیواورلئان
و لسآنجلس رخ میدهند نیز درحال پخش
است.

