شنبه  24دلو 1394

4

February 13 ,2016

 10سریالی که دل کندن از آنها سخت است
ســایت آی ام دی بــی مانند هر ســال  10مجموعه
تلویزیونی محبــوب کاربرانش را در پایان ســال به
اشتراک گذاشت.
این مجموعهها که با بیشــترین بازخــورد مثبت در
زمان پخش خود روبهرو شــدهاند در نهایت از طرف
 200میلیــون بازدیدکننده ماهیانه ســایت بهعنوان
محبوبترین آثار امسال شبکههای تلویزیونی انتخاب
شدهاند.
الزم به ذکر است که مقیاس ســنجش در رتبهبندی
عناوین این فهرست وجوه هنری این سریالها نیست
و طیف گوناگون طرفــداران مجموعههای تلویزیونی
نسبت به ســایق متفاوت در این نظرسنجی شرکت
کردهانــد ،از این رو نیمه فصل پیشــین و نیمه فصل
تازهای که هنــوز هم در حال پخش اســت از حیث
محبوبیت در میان طرفدارانشان سنجیده شدهاند.
نکته دیگر حضور پررنگ مجموعههایی است که از عمر
آنها چند فصلی گذشته و این امر طبیعتا در میزان و
تعداد دنبالکنندههای داستانشان تاثیر گذاشته است،
این در صورتی است که سریالی چون «آقای ربات» در
ســال  2015با واکنش خوب منتقدین و سریال بینها
روبهرو شده اســت ولی تعداد مخاطبین کلیاش در
جایگاهی پایینتر از  10اثــر مذکور قرار دارد ،این در
صورتی است که شــاید مجموعهای چون «کمان» با
نقدهای منفــی و عکسالعمل تند مخاطبینش روبهرو
شده ولی همچنان در میان پربازدیدترین مجموعههای
سال گذشته در این سایت بهشمار میرود.
 - 10فلش
دهمین مجموعه پرطرفدار ســال  2015بنا به انتخاب
کاربران ســایت آی ام دی بی مجموعــه تلویزیونی
«فلش» اســت .مجموعهای که در سالی که پشت سر
گذاشــتیم بهعنوان پربینندهترین سریال شبکه سی
دابلیو شناخته شد.
نیم فصل دوم ،فصل اول این مجموعه که داستان خود
را از دل ماجراهای ســریال دیگر این شبکه «کمان»
آغاز کرده بود توانست با سرعت ابرقهرمان اصلیاش از
برادر بزرگترش عبور کند و به پربینندهترین محصول
شبکهاش مبدل گردد.
فصل دوم این مجموعه همچان توانســته نظر مساعد
طرفدارانش را به خود جلب کند و با موفقیت راه خود
را تا پایان نیم فصل اول ،فصل دوم در سال  2015ادامه
دهد.
 - 9کاراگاه حقیقی
فصل اول مجموعه تلویزیونی «کاراگاه حقیقی» موفق
به اخذ جایزه امی شــد و در ردهبندی سال گذشته در
جایگاه ششم ایســتاد .همین موفقیتها برای دیده
شدن فصل دوم ســریال که با کارگردانها و بازیگران
تازه تولید و ارائه شد کافی بود.
اگر چه بازخوردها به فصــل دوم مجموعه که بهطور
کامل در ســال  2015پخش شــد به اندازهای از سوی
منتقدین و مخاطبیــن منفی بود که باعث نزول آن به
پله نهم این فهرست شد.
فصل دوم در مورد فســاد در حومــه کوچکی از لس
آنجلس بود و متاسفانه ســتارگان تازه وارد آن موفق
نشدند درخشــش متیو مک کاناهی و وودی هارلسون
در فصل اول را ادامه دهند.

با این حال موفقیتهای فصل گذشــته و چند قسمت
پایانی فصل دوم باعث شــد این مجموعه همچنان در
لیست  10سریال پربیننده سال  2015باقی بماند.
 - 8وحشت مردگان متحرک
جای تعجب نیســت اســپینآف مجموعــه محبوب
«مردگان متحرک» که داســتانی موازی را در دنیای
پر از خطر این ســریال روایت میکند توسط کاربران
این سایت با اســتقبال قابلمالحظهای مواجه گردد.
«وحشــت مردگان متحرک» چگونگی از هم پاشیدن
شــهر لسآنجلس را هنگام هجوم زامبیها و فراگیر
شدن ویروسی مرگبار به تصویر کشید.
در حقیقت ماجراهای این مجموعه شــش قسمتی در
فصل اول ،توانســت با موفقیــت مابهازایی تصویری
از شــروع اتفاقات دنیای «مردگان متحرک» را برای
طرفدارانش به ارمغان آورد.
موفقیت این ســریال در سال  2015به اندازهای پیش
رفت که مخاطبین بیشــمار آن طــی اظهارنظرهای

دلیل اصلی این تغییــر را در گرو خود مجموعه ندید،
زیرا مخاطبین این داســتانهای ترسناک که هر سال
به گونه خاص به وحشــت آفرینان میپردازد بیشتر از
این نمیتوانند راضی باشند و بارها طی رای گیریهای
ســایتهای مختلف رضایت خود از این فصل را اعالم
کردهاند.
از همیــن رو این تغییــر جایگاه بیشــتر مرتبط به
مجموعههای تازه به میدان آمــده در ردههای باالی
جدول اســت و ربطی به افول خــود مجموعه ندارد.
میانگین میزان رای قسمتهای این مجموعه در طول
سالی که پشت سر گذاشــتیم هشت است و این آمار
شامل دو فصل مختلف میشود.
«داستان ترسناک آمریکایی :نمایش عجیب الخلقهها»
و «داستان ترســناک آمریکایی :هتل» جذابیتهای
خاص خود را برای سریال بینهای سال  2015به ارمغان
آوردهاند ،گرچه بیشتر هیجان و عکسالعملهای مثبت
طیفهای مختلف مخاطبین این مجموعه تلویزیونی از

مختلف اشتیاق خود را برای شــروع فصل دوم ابراز
کردهاند.
 - 7گالبی رنگ روز است
فصل ســوم مجموعه «گالبی رنگ روز است» با ادامه
توصیف زندگی زنان در زندان توانســت جایگاه هفتم
این فهرســت را به دست آورد ،جایگاهی که سه پله از
رتبه سریال در سال  2014پایینتر است.
شاید بتوان یکی از دالیل سقوط چندپلهای را در این
موضوع دید که مخاطبیــن مجموعه در خالل پخش
فصل سوم معتقد بودند که ســریال مانند فصل دوم
بهصورت منســجم احساســات متفاوت کاراکترها را
منتقل نمیکند.
در هر صورت تنوع داســتانکها و کاراکترهای عمدتا
زن مجموعــه به اندازه کافی راضی کننده اســت که
طرفداران این مجموعه را برای سال  2015راضی نگاه
دارد و در میان  10اثر پرمخاطب کاربران محیط مجازی
قرار بگیرد.
 - 6داستان ترسناک آمریکایی
مجموعه «داستان ترســناک آمریکایی» نیز نسبت به
سال گذشته سه پله سقوط کرده است اما شاید بتوان

حضور لیدی گاگا ،به عنوان بازیگر نشات میگرفت.
 - 5نارکوس
تازه وارد دیگری در این فهرست که با توجه به موضوع
جذابی که در هســته مرکزی خود داشــت توانست
توجه بســیاری از طرفداران سریالها را به خود جلب
کند .مجموعه «ناکوس» با بررســی زندگی قاچاقچی
مشهور مواد مخدر پابلو اسکوبار (واگنر مورا) به یکی
از پربینندهترین سریالهای سال  2015مبدل گشت.
این مجموعــه با ارائه یک درام اعتیــادآور در مورد
رخدادهای دهــه  80و مبارزه پولیس در مقابله با مواد
مخدر و کارتل قدرتمندکلمبیایی توانست منظرگاهی
صحیح از دو طرف میدان را به معرض نمایش بگذارد.
 - 4بی باک
باالتریــن رتبه در میــان تازه واردهای امســال این
فهرســت را مجموعه «بی باک» دارد ،عالوهبر این از
ســوی طرفداران پر و پا قرص دنیــای ابرقهرمانها و
مشخصا کتابهای مصور مارول لقب بهترین مجموعه
تلویزیونی که از روی آثار این کمپانی ســاخته شده را
به دست آورده است.
داستان سریال بسیار آشنا و قدیمی است ،مت مرداک
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(چارلی کاکس) یک وکیل نابینا اســت که شبها در
هیات ابرقهرمانهــا درآمده و نقابی بر چهره میزند و
با موجودات شریر شهرش مقابله میکند.
این داســتان گرچه برای طرفــداران کمیک بوکها
تکراری بهنظر میرســد ولی نتیجهای که سال گذشته
در قالب مجموعهای تلویزیونی مشاهده کردند توانست
هم دل هواداران مارولی را به دست آورد و هم به صورت
مستقل حائز جذابیتهای زیادی برای سایر مخاطبین
باشد و با نشان دادن وجوهی غیرآشنا و جدید در کالبد
این ابرقهرمان بــه یکی از پربینندهترین مجموعههای
سال  2015مبدل شود.
 - 3کمان
مجموعه تلویزیونی «کمان» در کمال تعجب ســه پله
نســبت به سال  2014صعود کرده اســت .به هر حال
حضور جوخه انتحاری در خالل داستانهای این سریال
که متشــکل از شــخصیتهای منفی و فرعی دنیای
کتابهای مصور و بهخصوص بتمن میشــوند توانست
توجه خیل عظیمــی از مخاطبین تلویزیونی را به خود
جلب کند.
در تعبیری دیگر دیدار با شــخصیتهایی که در سال
آینده تحت عناوین مجموعــهای مجزا چون «فلش»
و «افســانههای فردا» در قالب شخصیت اصلی حضور
مییابند به کنار ،دیدار با کاراکترهایی چون دِدشات و
آماندا پالمر به تنهایی جذابیتهای بالقوه خود را دارا
بود .نیم فصل دوم  ،فصل ســوم با شکلگیری رابطه
عاطفی قهرمان اصلی مجموعه الیور (اســتیفن امل) و
دستیار وفادارش فلیسیتی (امیلی بت ریکاردز) پیش
رفت و به ماجراهای نابودی شــهر استارلینگ سیتی
توسط راسالغول کشیده شد.
نیم فصل اول ،فصل چهارم نیز به گونهای رقم خورد که
الیور را درگیر با ماجراهای شرکت در انتخابات شاروال
شدن و مشکالت ستاد انتخاباتیاش به تصویر کشید و
بازخوردهای متفاوتی از سوی کاربران سایتهایی چون
آی ام دی بی برای سال  2015به ارمغان آورد.
 - 2مردگان متحرک
مجموعه «مــردگان متحرک» مقام دومین ســریال
پربیننده ســال را مانند ســال پیش به دست آورد.
این سریال محبوب توانســت با در دست داشتن رگ
خواب مخاطبینش از مساله مرگ کاراکترهای اصلی و
بازگشت آنها نهایت استفاده را ببرد.
در ماه فبروری ســال  2015نویسندگان این مجموعه
تلویزیونی کاراکتر تایریز (چاد ال ُکلمن) را کشــتند و
در ماه اکتبر کاراکتر محبوب طرفداران ســریال گلن
(استیون یئون) را برای مدتی در نظر تماشاگران به کام
مرگ فرستادند.
 - 1بازی تاج و تخت
برای دومین سال متوالی مجموعه «بازی تاج و تخت»
به عنوان محبوبترین و پربینندهترین سریال سال در
این فهرست انتخاب گردید .اتفاقی که نسبت به شرایط
پیش آمده در فصل پنجم آنچنان هم دور از ذهن نبود.
در حقیقت اثبات بــه حق بودن این مجموعه بهعنوان
بهترین ســریال دوران طالیی تلویزیون بیشتر از هر
عامل مجازی و برخوردهای طرفداران بیشــمارش در
گرو عملکرد سازندگان و نویســندگان این مجموعه
است.
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میزان

حمل

هر حرف محبت آميزي احساســات شما را بر مي انگيزد .همسرتان
شاداب است و كارهاي جالبي انجام مي دهد كه شما را شگفت زده
مي كند .سعي كنيد همه چيز را ساده بگيريد.

ثور

دو راه دارید یکی از آنها را قب ً
ال طی کرده اید و می دانید که نتیجه
اش چیست می دانید که به احساس ناخوشایندی و نارضایتی ختم
می شود .دیگری می تواند شما را درگیر برنامههای با ارزش و مفهوم
جدیدی از عشــق کند .عالوه بر این که حسی از رضایت و لذت به
شما دست می دهد.

جوزا

بر روابط دوســتي ،روابط آشــنايي و همكاري تاكيــد وجود دارد
طرفداران زيادي داريد .افرادي كه در فعاليت هاي گروهي شــركت
دارند حتم ُا موفق مي شوند افراد جالب و جديدي را مالقات ميكنيد
بنابراين مي توانيد انتظار اتفاقات زيادي را داشته باشيد.

سرطان

دوســت دارید بعد از این فعالیت ها کمی استراحت کنید و دوست
دارید در خانه بمانیــد و لذت ببرید .اگر همســرتان هنوز از این
جابجایی سردرگم اســت و به دنبال چیزی می گردد می توانید به
او کمک کنید.

اسد

امروز مراقب باشيد ،چرا كه افكارتان تغييري اساسي كرده و ممكن
است باعث ناراحتي و افســردگي شما شود .اين فرد ،شما نيستيد،
چرا كه شما معموالً بسيار پرحرارت و پرجنب و جوش هستيد .پس
ممكن است شروع به مجازات خود كرده و باور كنيد كه به طور قطع
اوضاع به همين بدي است كه شما فكر مي كنيد.

سنبله

امروز بسیار جدی و منطقی هستید .در حال حاضر به دنیای اطراف
منطقی نگاه میکنید مخصوص ًا در مورد امیدها و آرزوهای آینده .اما
سعی کنید افراط نکنید.

امروز شما بیشــتر از دیروز در چهارچوب ذهنی آرامی به سر می
برید ولی هنوز نگرانی ها و شــکها شما را می آزارند .سعی کنید
با تمرکــز روی کاری که در حال انجامش هســتید ،این افکار را
ازسرتان بیرون بریزید ،این تنها راه موفقیت شما در این کار است.
در حال حاضر شما بسیار متمرکز و مصمم هستید ،پس همه انرژی
و ایمان درونی که دارید برای مقابله با کارهایی که پیش رو دارید،
یک جا جمع کنید .اکنون زمان تسلیم نیست.

عقرب

از محیط اطراف کام ً
ال با خبر هستید .می توانید خودتان را درگیر
مسائل روحی کنید و یا به مسائل احساسی مشغول شوید .اگر در
مورد موضوعی مطمئن نیستید به ندای درونتان گوش دهید.

قوس

امروز يك حالت مرموز و اسرارآميز دارد و شما در معرض ريسك
از دست دادن شخصي هستيد اگر هر دو با يكديگر صادق نباشيد.
هر كاري مي كنيد مواظب باشيد به هيچ وجه سعي نكنيد همديگر
را بازيچه قرار دهيد.

جدی

شهرت زياد در كاري و فعال بودن داريد اما به امنيت خانواده نيز
به همان اندازه اهميت مــي دهيد .امروز از انجام كارهاي روزمره
عادي با خانواده خوشحال مي شويد و اين موضوع با ارزش است.

دلو

قلب شما فلزیست ،اما ساخته شده از طال ،یعنی گاه غرور بی اندازه
و خود پســندی راه منطق را میبندد .مشکلی که عاطفه و احساس
دوست داشتن را به کدورت و دشمنی تبدیل کرده است ،با پوشیدن
زره و به دست گرفتن سپر و شمشیر ،حل نخواهد شد .با شهامت باید
مسؤولیت خود را بر دوش بگیرید و گام اول آشتی را بر دارید.

حوت

امروز فعالیت های گروهی دارای اهمیت زیادی هســتند .مهم
نیست که خودتان در آنها نقش داشــته باشید یا تنها تشویق
کننده باشید امروز برایتان خوب است و به افرادی که برایتان
مهم هستند نزدیکتر هستید.
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«مل گیبسون» داور
بزرگترین جشنواره
فلم کوتاه جهان شد

«مل گیبســون» بازیگر و کارگردان هالیوودی به عنوان یکی
از اعضای هیئت داوران جشــنواره بینالمللــی فلم کوتاه
«تراپفست» استرالیا انتخاب شد.
جشــنواره فلم کوتاه «تراپفست» که قرار بود در ماه دسامبر
 2015برگزار شود به دلیل آنچه مدیریت غیرمسئوالنه منابع
توچهارمین
مالی معرفی شد لغو شــد و حاال قرار است بیس 
دوره خود را از  14فبــروری  2016و با دو ماه تاخیر با حضور
«مل گیبسون» کلید بزند.
بازیگران استرالیایی «سایمون بیکر» و «ربکا گیبنی»« ،دان
مــک آلپاین» تصویربردار و همچنیــن «ژاکلین مورهاوس»
کارگردان اســترالیایی در کنار «مل گیبســون» سرشناس
هیئت داوران بیســت و چهارمین دوره جشنواره فلم کوتاه
«تراپفست» را تشکیل میدهند.
«گیبسون» در حال حاضر در استرالیا مشغول ساخت دومین
فلم جنگی حماســی خود به نام «لبه اره» اســت که در آن
«ترسا پالمر»« ،لوک بریسی» و «سم وسینگتون» ایفای نقش
کردهاند.
این سینماگر استرالیایی که در سال  2005با فلم «شجاعدل»
موفق به کسب جایزه اســکار بهترین فلم و کارگردانی شده
است در واکنش به انتخاب به عنوان هیئت داوران این رویداد
معتبر ســینمایی در عرضه فلم کوتاه گفت« :جشنواره فلم
«تراپفست» در طول  23دوره گذشته عنوان یک سکوی پرش
برای فلمسازان جوان عملکرد باورنکردنی داشته است و من
از حمایت از این جشنواره بسیار خوشحال هستم».

گروه سازنده فلم زندگی
چرچيل تعيين شدند

در حالی كه چندی پيش اعالم شده بود زندگينامه چرچيل در
قالب يک فلم ساخته میشود ،اكنون كارگردان و ديگر عوامل
توليد فلم معرفی شدند.
به نقل از آسوشــيتدپرس ،فلم زندگينامه وينستون چرچيل
نخست وزير بريتانيا توسط جاناتان تپليتزكاي ساخته خواهد
شــد .در اين فلم كه به نام «چرچيل» ساخته میشود ،برايان
كاكس در نقش اين رهبر دوران جنگ بريتانيا جلوی دوربين
مــیرود .او پيش از اين نيز با جاناتــان تپليتزكای به عنوان
كارگردان ،در فلم «مردان راهاهن» همكاری كرده بود.
در فلم «چرچيل» ميراندا ريچاردســون در نقش همسر اين
سياستمدار مشــهور بازی خواهد كرد .استنلی توچی بازيگر
فلم «كانون توجه» نيز در نقش آيزنهــاور آمريكايی جلوی
دوربين میرود.
اين فلم بر روابــط و تنشهای بين نخســت وزير بريتانيا و
رهبران متفقين در ســال  ۱۹۴۴تمركــز دارد و آيزنهاور و
مونتگومری را نيز در اين روابط در برابر تســخير اروپا توسط
نازیها تصوير میكند.
در اين دوره چرچيل بســيار نگران بود كه شكســتی كه در
جبهه گاليپولی در جنگ جهانی اول متحمل شده بود ،دوباره
تكرار شود.
تپليتزكای جايگزين برايان ولش شــده كــه ابتدا به عنوان
كارگردان معرفی شــده بود .فلمنامه ايــن فلم را تاريخدان
الكس فون تانزلمن نوشته است و «سالن پيكچر لندن» تهيه
كننده اين فلم خواهد بود .اين كارگردان فلم «چرچيل» را در
ماه می و پيش از شروع فلم بعدیاش «آقای كرانكی» كه يک
كمدی جنايی است كليد میزند.

نمایشنامه جدید
«هری پاتر» کتاب میشود

نمایشــنامه «هری پاتر و فرزند ملعون» یک روز پس از اجرا
در لندن در ماه جوالی به عنوان یک کتاب دو قســمتی نیز
منتشر خواهد شد.
در حالی که «جی.کی رولینگ» نویســنده معروف مجموعه
رمانهای «هری پاتر» پیشتر از عدم چاپ کتاب «هری پاتر
و فرزند ملعون» خبر داده بود و تنها مدیوم مناسب برای ارائه
داســتان جدیدش را تئاتر معرفی کرد اما حاال قرار است این
داستان جدید از تاریخ  31جوالی در قالب کتاب نیز در بازار
عرضه شود.
این کتاب روز  31جوالی ،یک روز پس از اجرای نمایشــنامه
«هــری پاتر و فرزند ملعون» در لندن و همزمان با ســالگرد
نگارش اولین کتاب مجموعه «هری پاتر» ،در انگلیس ،آمریکا
و استرالیا توزیع میشود.
«رولینــگ» برای اولین بار در ســال  2013از نوشــتن این
نمایشنامه خبر داد ،چرا که با در خواستهای بیشماری مبنی
بر نگارش نمایشنامهای از «هری پاتر» رو به رو شده بود.
گرچه این داســتان جدید به قلم «جی .کی رولینگ» نوشته
شده است اما این نمایش در واقع یک همکاری میان او« ،جک
ترون» (که پیش از این اقتباس نمایشی از رمان ««Let The
 »Right One Inرا به تئاتــر آوره بود) و «جان تیفانی» به
عنوان کارگردان است.
مجموعــه رمان «هری پاتر» که به داســتانهای پســرکی
جادوگر میپردازد ،پرفروشترین مجموعه کتاب جهان لقب
گرفته و اقتباس سینمایی آنها چندین میلیارد دالر را برای
تولیدکنندگان به ارمغان آورد ه است.
«هریپاتر و ســنگ جادو» اولین رمان این مجموعه در سال
 1997به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی رمانهای
رولینگ با موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب شدند و کتاب
جدید هشــتمین قســمت از هفت کتاب اصلی «هری پاتر»
محسوب میشود .اقتباس سینمایی از این هفت اثر در قالب
هشــت فلم با بازی «دنیل رادکلیف» و «اما اســتون» نیز در
فروش باالی این کتابها بیتاثیر نبوده است.

