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باکس آفیس خارج از آمریکا؛

»راهبه«؛ پرفروش ترین فیلم

در میان فیلم هایی که در ســطح جهان اکران 
می شوند، فیلم سینمایی »راهبه« پیشتاز بوده و 
پس از آن »جانی انگلیش دوباره حمله می کند« 
و »پاکوتاه« قرار دارند. فیلم ترسناک و فراطبیعی 
»راهبه« همچنان به سلطه خود بر سینماهای 
خارج از ایاالت متحــده آمریکا ادامه می دهد. بنا 
بر گزارش ها، اگر این حجم فروش پابرجا بماند، 
این تریلر بــرادران وارنر بــرای چهارمین هفته 
پیاپی در جایگاه نخست باکس آفیس بین الملل 
قرار می گیــرد. به گزارش ســینماپرس به نقل 
از ورایتــی، »راهبــه« این آخر هفتــه بیش از 
۱۶ میلیون دالر در ۸۰ کشور دنیا فروش داشته 
اســت که مجموع فروش خارج از آمریکای آن را 
به ۲۲۱ میلیون دالر رساند. این فیلم هم اکنون با 
مجموع فروش جهانی ۳۳۰ میلیون دالری خود 
پرفروش ترین فیلم از مجموعه فیلم های ترسناک 

»Conjuring - تسخیر« است.
»راهبه« که پنجمین قســمت از مجموعه 
تسخیر به حســاب می آید، این هفته بهترین 
عملکرد را با ۲.۳ میلیون دالر فروش در ۳۶۷ 
سالن سینمای فرانسه داشــته و بعد از آن با 
۱.۷ میلیون دالر در ۱۷۹۵ ســالن در روسیه 
و ۱.۴ میلیون دالر در ۴۲۹ ســینمای ایتالیا 
باالترین آمار فروش را داشته است. در جایگاه 
دوم »جانی انگلیش دوباره حمله می کند« از 
کمپانی یونیور سال قرار دارد که جدیدترین 
فیلم از ســری جانی انگلیش- یــا  به آن چه 
در ایــران معروف شــده »مســتربین پلیس 
می شــود«- اســت. این کمدی جاسوسی با 
بازی روآن آتکینســون بــا ۲.۳ میلیون دالر 
فــروش، بهتریــن عملکــرد را در اندونزی 
داشته اســت و پس از آن فنالند با ۶۰۰ هزار، 
هندوســتان با ۵۰۰ هزار و نــروژ با ۴۰۰ هزار 
دالر باالترین فــروش را داشــته اند. تاکنون 
مجموع فروش بین المللــی »جانی انگلیش 
دوباره حمله می کنــد« به بیش از ۴۴ میلیون 
دالر رسیده است. این فیلم ۲۶ اکتبر )۴ آبان( 

در ایاالت متحده آمریکا روی پرده می رود.
جایگاه ســوم باکس آفیس بین الملل باز هم 
متعلق به فیلم خانواده پسند برادران وارنر یعنی 
»پاکوتاه« اســت. این انیمیشــن در ۴۹ کشور 
دنیا حــدود ۱۴ میلیــون دالر فروش داشــته 
اســت. »پاکوتاه« با صداپیشگی ســتاره هایی 
چون چنینگ تیتــوم، جیمز کــوردن و لبرون 
جیمز نخســتین آخر هفته خود در آمریکا را با 
۲۳ میلیون دالر فروش به پایان می رســاند. در 
ادامه »شــگفت انگیزان ۲« از استودیو پیکسار 
دیزنی است که این هفته در ۲۱ بازار بین المللی 
فروش خود را به نزدیکی ۱۲ میلیون دالر رساند. 
این انیمیشن ابرقهرمانی ۱۶ هفته پیش اکران 
خود را آغاز کــرد و تاکنــون در مجموع فروش 
خیره کننده ۱.۲ میلیــارد را دراختیار خود دارد. 
»شــگفت انگیزان ۲« هم اکنون پرفروش ترین 
انیمیشن تاریخ سینما بعد از »منجمد« )۲۰۱۳( 

دیزنی است.
در نهایت برای جمع بندی این لیست ۵تایی، 
فیلم فانتزی »خانه با یک ساعت در دیوارهایش« 
با بازی جک بلک و کیت بالنشت قرار دارد که این 
آخر هفته عملکردی ۹.۴ میلیون دالری داشت تا 
مجموع فروش بین المللی خود را به ۲۱ میلیون 
دالر برســاند. در میان فیلم های تازه اکران شده 
»مدرسه شبانه« یونیور سال در هفته اول عرضه 
خود ۵.۵ میلیون دالر فروش در ۱۹ کشور داشته 
اســت. این کمدی در باکس آفیــس آمریکا نیز 
۲۸ میلیون دالر فروش داشــت که مجموع آمار 
خود را به ۳۳.۵ میلیون دالر برســاند. شــروعی 
امیدوار کننده برای فیلمی که بودجه ساخت آن 

تنها ۲۹ میلیون دالر بوده است.

پرده

پنجشــنبه  12 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1514 

دیروز سالروز از دست دادن عمران صالحی بود؛ شاعر و طنزپردازی که یکم اسفند ۱۳۲۵ در  تهران به دنیا 
آمد. شعرهای او روان و ساده اند: من بچه جوادیه  ام/ من بچه امیریه/ مختاري/ گمرك/ فرقي نمي  كند/ این 
رودهاي خسته به میدان راه آهن/ مي  ریزند. مرداد امسال بود که انتشارات ناهید کتاب چاپ نشده مرحوم 
صالحی با عنوان »خاری سرگشته در بیابان« که تصحیح و مقدمه صالحی بر دیوان باباطاهر است را برای 

نخستین بار منتشر کرد. بهای این کتاب 17000 تومان است.

خاطرت عزیزه؛ 
بچه جوادیه

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اجاق  فریزر،  یخچال ،  آبگرمکن ، 
گاز و اشیای بلند و بسیار سنگین 
 باید با بست یا تسمه های مناسب 
به کف و دیوار منزل محکم شوند.

امیرهاتفینیا| صداوســیما هــر روز چیزی دارد که 
از آســتین دربیاورد و ما را غافلگیر کند؛ این شــاید تنها 
سیاستی باشــد که توانسته به درســتی انجام دهد. این 
رسانه در سال ها و دوره های مختلف با مدیریت سلیقه ای 
دســت به برنامه ســازی زده و فاتحه ارتباط دوسویه با 
مخاطب را خوانده اســت. اســتادان ارتباطات و رسانه 
همواره نسبت به عملکرد صداوســیما انتقاد داشته اند و 
سعی کرده اند که با آسیب شناسی فعالیت های تلویزیون، 
قاب تصویرِی درست تر و زیباتری ساخته شود اما معموال 
چیزی که این در میان پیدانشــده »گوش شنوا« است. 
ما در ادامه با دکتر مجید رضاییان، پژوهشگر ژورنالیسم 
و استاد دانشــگاه همراه شــده ایم و از او درباره عملکرد 
تلویزیــون پرســیده ایم. رضاییان می گویــد بزرگترین 
چیزی که می توانــد تلویزیون را نجــات دهد »خبر« و 

»برنامه سازی« است.
عملکــردتلویزیونراچطورمیبینید؛آیاتوانســته

مخاطبهایالزمراداشتهباشد؟
این ســوال را باید به چهار قسمت تقسیم و هر کدام از 
موارد را جدا بررســی کرد: بخش خبری و اطالع رسانی، 
بخش برنامه سازی، جریان فیلم و سریال سازی و رویکرد 

آموزشی تلویزیون.
اگرموافقیــد،نگاهکوتاهــیبههرکــدامازموارد
بیندازیمودرپایانرویبخشبرنامهسازیتلویزیون

متمرکزشویم.
اولین نکته در ارزیابی های خبری تلویزیون این اســت 
که دو اصل را باید رعایت کند: اول اینکه دولتی نیندیشد 
و نگاه مخاطب محورش را بیشــتر کنــد و دوم هم اینکه 
تلویزیــون باید مثل همــه جای دنیا ســراغ چگونگی و 
چرایی برود. خیلی چیزها هســت که مــردم می دانند و 
دیگر انتظار ندارند که دو ســاعت بعد همان خبری را که 

در شبکه های اجتماعی خوانده اند، از تلویزیون بشنوند.
طیاینسالهاسبکخبرنویسیدرتلویزیونتغییری

داشتهاست؟
من معتقدم که آنها بســیار عقب هســتند؛ باید سراغ 
عناصر پیگیری خبر رفت. اگر شما تعقیب خبری نکنید، 

موفق نمی شــوید. بخــش اطالع رســانی تلویزیون نیاز 
به تغییــر دیدگاهی و حرفه ای دارد. باید به ژورنالیســم 
تحلیلی رو بیــاورد؛ اگر این کار را نکند، موفق نیســت و 

همیشه عقب می ماند.
شماچهتغییراتیراپیشنهادمیدهید؟

از دکــور تا لحن گفتــار و نوشــتار برنامه های خبری 
تلویزیــون باید تغییر کنــد؛ دیگر به این شــکل جواب 
نمی دهــد. دنیای خبری امروز، دنیــای »امروز صبح« و 
»امروز عصر« نیســت باید واکنش ها و تحلیل ها را ارایه 
داد. عمده ســبک خبردهی تلویزیون متعلق به دهه 60 

اســت باید فضا را عوض کرد. 
وقتی روی عنصر »چیستی« 
باخته ای؛  شــوی،  متمرکــز 
مگــر کــه خبــر تولیــدی و 
تلویزیون  باشــد.  اختصاصی 
باید در هر شــب حداقل 3 تا 
4 خبر تولیــدی و اختصاصی 
داشته باشد؛ االن اصال چنین 
چیزی نیست. چطور می شود 
خبر تولیدی نداشت و ادعای 
»ملی بودن« کرد؟ وقتی خبر 

تولیدی ندارید؛ یعنی منابع خبری گســترده ای ندارید. 
در کار رسانه باید بنای اصلی را بر مخاطب بگذارید و بعد 
سیاســت خود را هم در نظر بگیرید. ترکیب این دو کار 
حرفه ای می ســازد. با نگاه دولتی مجبورید که یک سویه 
نگاه کنید. در این حالت مخاطب شــما را رها و رســانه 

دیگری را انتخاب می کند.
بهجریانفیلموسریالســازیدرتلویزیونبرسیم؛

عملکرداینبخش؟
در 80درصد از ســریال ها و فیلم های تلویزیون از ابتدا 
بنا بر این اســت که قصه، ساخت و ترکیب ضعیف باشد و 
کسی نگاه نکند؛ انگار قرار است تنها آنتن ُپر شود. برخی 
از فیلم ها و سریال های تلویزیون واقعا آنتن ُپرکن اند؛ هیچ 
قصه درستی ندارند که مخاطب بتواند با آن همراه شود. 
این بخش فقط به هزینه نیاز ندارد، نگاه حرفه ای و هنری 

هم می خواهد. مواردی اســت که با هزینه زیاد ســاخته 
شده اند اما اقبالی از سوی مردم به دست نیاورده اند.

ورویکردآموزشیتلویزیون؟
ما در بخش آموزشــی شــبکه چهار، شــبکه دانایی را 
داریم. برنامه های میزگردی و مناظره ای که در آن دو نفر 
از دو دیدگاه متفاوت می آیند و موضوعی را می شــکافند 
و تحلیل عمقی می کننــد، بهتر جواب می دهد. هر چقدر 
که این شبکه به سمت این جنس برنامه ها برود، موفق تر 
اســت اما نکته اینجاست که این مســأله را نباید فقط در 
شبکه چهار خالصه کرد. این شــبکه برای آدم های اهل 
علم اســت؛ اما آموزش فقط 
بــرای ایــن افراد نیســت؛ 
آموزش بایــد یک فرآیند در 
تمام شبکه ها باشد. باید برای 
آن برنامه ریزی کــرد؛ مثال 
می بینیم که مردم اطالعات 
حقوقی اولیــه را ندارند و در 
جامعه کالهبرداری می شود. 
نبایــد پرداختن به این مورد 
را فقط در شــبکه چهار دید. 
وقتی این ماجرا به شبکه سه 
بیاید و با آیتم های ســاده در حد 10 دقیقه آموزش داده 

شود، بازخورد بهتری خواهد داشت. 
پسشمامعتقدیدصداوسیمارویکردآموزشیدرستی

همنداشتهاست؟
من می گویم رویکرد آموزشی اش کامل نبوده است.

خببهمورداصلــیگفتوگویعنیبررســیبخش
برنامهسازیدرتلویزیونبپردازیم.دکتربهنظرشماما

دراینحوزههمعقبیم؟
در تلویزیون های مهم دنیا به اندازه خبر، برنامه سازی 
هــم بــه چشــم می خــورد. در برخــی مــوارد حتی 
برنامه سازی ها بیشتر از خبر اســت. برنامه سازی چیزی 
بین خبر و سریال سازی اســت. ارتباط با مردم در قالب 
همیــن برنامه ها پیگیری می شــود امــا در تلویزیون ما 

اینطور نیست. 

چرا؟
برنامه های صداوســیما مجری محور اســت؛ اما باید 
دانســت که مجری محوری به  تنهایی امــری مالل آور 
اســت. البته برخی اســتثناها مثل »حاال خورشــید« 
هست. شــما در این برنامه مجری را به اندازه می بینید. 
»حاال خورشــید« گــزارش دارد، مجری هــای فرعی 
دارد، مردم هم دارد. مجری محوربودن این نیســت که 
از 90دقیقه برنامه، شــما 89دقیقه اش را مجری ببینید؛ 
آیتم ها باید کوتاه و متنوع باشــد. برنامه های صداوسیما 
باید مثل برنامه های تلویزیونی حرفه ای دنیا متناســب 
با ذایقه مردم کوتاه کوتاه ارایه شــود. اگر زمانی همپای 
صنعتی شدن الیف اســتایل ما عوض شــد و فست فود 
آمد، حاال هم فســت وب آمده و همه چیز کوتاه شــده 
اســت. در تلویزیون امــا برنامه ها و آیتم هــا زیاد و بلند 
اســت؛ تلویزیون ایران هنوز این کار را نکرده و همراه با 
مخاطب پیش نرفته است. در صورتی که تلویزیون های 
دنیا ایــن کار را انجام داده اند. انــدک برنامه های موفق 
تلویزیــون متوجه فســت بودِن پیــام شــده اند. وقتی 
برنامه ســازان به این موضوع توجه می کنند، جواب هم 
 می گیرنــد؛ دیگر یک گلــدان و یک میــز و یک مجری

جواب نمی دهد.
دراینمیانچهچیزیمیتوانــدتلویزیونرانجات

دهد؟
به نظر من بزرگترین چیزی کــه می تواند تلویزیون را 
نجات دهد و باعث آشتی مخاطب با آن شود، »خبر« و با 
فاصله کمی »برنامه ســازی« است؛ این دو بخش باید در 
تلویزیون منقلب شــوند. در جریان فیلم و سریال سازی، 
مشکالت عمقی تر از این حرف ها است. این مسائل ربطی 
هم به اقتصاد تلویزیــون ندارد؛ بــه مهارت های فنی و 
ارتباطی مربوط می شود. وقتی در تلویزیون فردی چهره 
می شود، می توانیم از او استفاده کنیم. این در همه جای 

دنیا مرسوم است. ما نباید از چهره سازی بترسیم.
چهنظریدربارهفعالیتصداوسیمادرحوزهسرگرمی

دارید؟
در این حوزه غفلت شــده و تلویزیون به یک رســانه 

عبوس تبدیل شده است. 
باحضورستارههادرتلویزیونموافقید؟

اینکه صرفا مسابقه راه بیندازیم و ستاره بیاوریم، کافی 
نیســت. من با حضور ســتاره ها در تلویزیون موافقم، اما 
این کار به تنهایی جــواب نمی دهد؛ این فقط قطعه ای از 
یک پازل است. قرار نیســت همه مثل مهران مدیری و 
رامبدجوان شــوند. کار در تلویزیون پیچیده است. دلیل 
نمی شود هر کس که در ســینما موفق بود، در تلویزیون 
هم موفق شود. به نظر من مجری گر  ی از بازیگری سینما 
هم ســخت تر اســت. برنامه های حوزه ســرگرمی باید 
خالقانه و مبتکرانه باشــد. چگونگِی حضور ستاره ها در 

تلویزیون مهم است. 
شماچهبرنامههاییرادرتلویزیوندنبالمیکنید؟

من شــبکه چهار را دنبال می کنم؛ مثــال برنامه آقای 
دینانــی را. صبح ها هم اگــر زمان اجــازه بدهد »حاال 
خورشید« را می بینم. برخی از برنامه های »خندوانه« را 
هم نگاه می کردم. در برنامه سازی هر چه رئال تر باشید، 
واقعی تر هســتید. مردم دوســت دارند که موضوعات را 
از نزدیــک ببینند. مــدل برنامه ســازی تلویزیون آن را 

زمین زده و مخاطب را فراری داده است.

 قرار نیست همه
 مثل مهران مدیری
و رامبد جوان شوند

مجید رضاییان، پژوهشگر 
 ژورنالیسم و استاد دانشگاه
در گفت وگو با »شهروند«:  

15 جمله کوتاه از گفت و گو
نبایدازچهرهسازیدرتلویزیونبترسیم

برخیازفیلمهاوسریالهایتلویزیونآنتنُپرکناند
قرارنیستهمهمثلمهرانمدیریورامبدجوانشوند؛کاردر

تلویزیونپیچیدهاست
ازدکورتالحنگفتارونوشتاِربرنامههایخبریتلویزیونباید

تغییرکند
عمدهسبکخبردهیتلویزیونمتعلقبهدهه60است؛باید

فضاراعوضکرد
چطورمیشودخبرتولیدینداشتوادعای»ملیبودن«کرد؟

بانگاهدولتیمجبوریدکهیکسویهنگاهکنید.دراینحالت
مخاطبشمارارهاورسانهدیگریراانتخابمیکند

مجریمحوریبهتنهاییماللآوراست

دیگریکگلدانویکمیزویکمجریجوابنمیدهد
اینکهصرفامسابقهراهبیندازیموستارهبیاوریم،کافینیست

منباحضورستارههادرتلویزیونموافقمامااینکاربهتنهایی
جوابنمیدهد

دلیلنمیشودهرکسکهدرسینماموفقبود،درتلویزیونهم
موفقشود

بهنظرمنمجریگریازبازیگریسینماهمسختتراست
مدلبرنامهسازیتلویزیونآنرازمینزدهومخاطبرافراری

دادهاست
اگرزمانیهمپایصنعتیشــدنالیفاستایلماعوضشدو
فستفودآمد،حاالهمفســتوبآمدهوهمهچیزکوتاهشده

است

اینکهصرفامسابقهراهبیندازیمو
ستارهبیاوریم،کافینیست.منباحضور

ستارههادرتلویزیونموافقم،امااینکاربه
تنهاییجوابنمیدهد؛اینفقطقطعهای
ازیکپازلاست.قرارنیستهمهمثل
مهرانمدیریورامبدجوانشوند


