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دوربین رفت.فیلم کوتاه داســتانی »تن پوش« به نویســندگی و کارگردانی بیژن اعرابی و 
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و پوســتر: احســان رضا زاده بیژن اعرابی پیش از این با فیلم کوتاه »الرو« موفق به حضور 
و کسب جایزه در فستیوال های بین المللی کشورهای فرانسه، اسپانیا، انگلستان، آمریکا، 

روسیه و یونان شده است.

»تن پوش« با موضوع قاچاق انسان 
ساخته شد
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گروه سینما و تلویزیون- فروردین امسال 
بود که در پی شــیوع کرونا و بسته شدن سینماها، 
سازندگان فیلم سینمایی »خروج« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا تصمیــم گرفتند که این فیلم 
رونمایی شــده در جشــنواره فجر را به صورت 
آنالین در ســامانه های نمایش درخواستی اکران 
کنند؛ تصمیمی که با مخالفت ها و موافقت هایی از 
سوی سینمادارها و دیگر اهالی سینما روبرو شد 
و در میان تمام اظهارنظرها شــاید فقط یک فصل 
مشترک وجود داشت؛ آن هم اینکه اکران آنالین 
برای فیلم هایی که مناســب نمایش در سینماها 
نیستند و سبب شلوغ تر شدن صف اکران شده اند، 

بسیار کارامد است.
برهمین اســاس با استقبال مدیران سازمان 
ســینمایی از اکران آنالین چون فیلم های پشت 
خط مانده اکران هم کمتر می شد، سرانجام تعداد 
قابل توجهی از فیلم ها راهی VOD شدند و کم 
کــم فیلم ها همزمان در ســینماها و پلتفرم ها در 

دسترس مخاطبان قرار گرفتند. 
VOD در این مدت بیــش از 20 فیلم در
ها اکران آنالین شــده کــه تقریبا همگی هم در 
کوتاه ترین زمان ممکن به صورت غیرمجاز کپی 
و قاچاق شــده اند. نکته مهــم درباره این فیلم ها 
و اکرانشــان این است که مرجع مشخصی برای 
دسترسی به میزان دقیق آمار فروش و بازدید این 
فیلم ها وجود ندارد و همین شــفاف نبودن یکی 
از مشــکالتی است که برخی سینماگرها در باب 
تداوم نداشتن موفقیت اولیه اکران آنالین مطرح 
می کننــد. این روزها اکران آنالین در پلتفرم هایی 
که در این بخش شناخته شده بودند، رونق گذشته 
را ندارد و فعال فقط فیلم »ســازهای ناکوک« در 
دسترس است. تبلیغ نشدن فیلم ها در تلویزیون و 
حتی خود ســامانه های درخواستی از دالیل مهم 
اســتقبال نه چندان قابل توجــه مخاطبان در این 

اکران ها عنوان می شود.
امــا در کنار تبلیغات، دو موضوع دیگر هم 
به زعم  کارشناســان در این ماجرا دخیل بوده اند؛ 
نخست نبود فیلم های مخاطب پسند و با کیفیت 
که عالقه مندان به ســینما مشتاق به تماشای آن ها 
باشند که مهم ترین دلیلش هم همان نبود تضمین 

برای حفظ امنیت فیلم هاست.
موضــوع دیگر بــه نظر می رســد در نوع 
قرارادادهایی باشــد که پیش روی ســینماگرها 
برای اکران آنالین گذاشته می شود. تعداد زیادی 
از کســانی که در چند وقت اخیر متقاضی اکران 
آنالین فیلم خــود بودند، می گویند برای فیلم ها 
قیمت خرید پایینی از ســوی مدیران سامانه های 
نمایش درخواســتی پیشــنهاد می شود و اینطور 
تصور می شــود که ما در ایــن وضعیت کرونا و 

تعطیلی ســینماها و بی پولی، چاره ای جز اکران 
آنالین نداریم، دو ســامانه هم که بیشتر نداریم و 

رقیبی نیست، پس همین است که هست! 
این مســئله یکی از همان دالیلی است که 
سینمادار و پخش کننده  و تهیه کننده ای مثل علی 
ســرتیپی را ترغیب کرده تا وارد بازار VODها 

شود و به دنبال تاسیس یک پلتفرم باشد.
البته در این باره شاهد احمدلو هم که قصد 
دارد از اواخر آذرماه فیلم »مشمشه« با نام سابق 
»سینما خر« را در یک پلتفرم کم نام و نشان اکران 
آنالین کند، می گوید: باید از یک جا شروع کنیم تا 
آرام آرام بشود با ساخت و پخش فیلم های خوب 
حتی بــدون بازیگر معــروف، انحصار نمایش 
فیلم ها را از ســلطه یکی دو پلتفرم  کنونی بیرون 
کشیده و طلسم را بشکنیم. "آپرا" بدون هیچ مافیا 
و باندبازی پشــت پرده و مرسوم کنونی رایج در 
سینما، در راستای حمایت از فیلم های فرهنگی، 
مســتقل و جشنواره ای بســیار صادقانه تالش و 
فعالیت می کند. همین اصل مهم در نهایت باعث 

شد تا با آپرا به توافق برسیم.
خسارت سرقت در اکران آنالین چقدر 

است؟
همچنین در شــرایطی که هیچ چشم انداز 
روشــنی از بازگشایی ســینماها و تمایل مردم 
برای رفتن به ســینما وجود ندارد، وقتی از برخی 
فیلمســازانی که فیلمی آمــاده نمایش دارند این 
ســوال را بپرســید که چرا آن را اکــران آنالین 
نمی کننــد، می گویند »با کــدام ضمانت برای 
جلوگیــری از قاچاق، فیلــم را در اختیار اکران 

آنالین قرار دهیم؟« 
این پرسشی است که برخی دیگر از اهالی 
ســینما آن را بدون  پاسخ، پذیرفته  و تن به اکران 
آنالین فیلم خود و به تبع کپی  غیرقانونی آن دادند، 
آن هم بنا به توجیه و منطقی که برای خود داشتند 
از جمله اینکه دیده شــدن فیلم برایشان اهمیت 

بیشتری داشته است.
امــا به هرحال، به دلیل آنکه نمایش آنالین 
جای خود را در ســینمای ایران بــاز کرده، این 
پرســش را باید خیلی جدی مطــرح کرد که آیا 
واقعا امکانی برای کپی نشدن محصوالت سینمای 
ایــران و پخش غیرقانونی آن در فضای مجازی و 

شبکه های ماهواره ای وجود ندارد؟
یکی از مراکزی که احتماال باید در این مسیر 
راهگشــا باشد ســتاد صیانت از آثار سینمایی و 
سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســت. پیگیری ایســنا از این ستاد نشان می دهد 
که بیشــترین فعالیت این ستاد در بخش قاچاق 
نســخه های فیزیکی آثار سمعی و بصری است و 
در بخش آنالین تنها در مواردی می توانند کاری 

انجام دهند که مثال فیلمی در یک سایت  از طریق 
سرورهای داخلی منتشر شده باشد، البته آن هم با 
کمــک پلیس فتا، در غیراینصورت برای هرآنچه 
از طریق سرورهای خارجی قاچاق می شود عمال 

کاری از عهده این ستاد برنمی آید. 
از آنجا که ایران کنوانسیون بِرن را نپذیرفته و 
متعهد به حفظ قانون کپی رایت نیست، در خارج از 
کشور راهی برای تحت تعقیب قرار دادن سایت ها 
و شبکه هایی که به سرقت و پخش غیرقانونی آثار 
سمعی و بصری ایران اقدام می کنند، وجود ندارد. 
البته این به معنای آن نیست که اصال راهی نباشد 
بلکه طبق پرس وجو از ستاد صیانت از آثار سمعی 
و بصری، از طریق یک وکیل یا شــرکت حقوقی 
در خارج از کشور می توان سارق های این آثار را 
دنبال کرد منتها گویا به این شــرط که نزدیک به 
نیمی از مالکیت اثر در اختیار آن شرکت حقوقی 
باشد تا بتواند روال قانونی برای پیگیری را انجام 
دهد و این نکته ای است که احتماال کمتر سینماگر 

ایرانی حاضر به پذیرش آن است.     
این در حالی اســت که از سوی پلتفرم های 
داخلی هم که مشــغول پخش آنالین و خانگی 
فیلم ها و ســریال های ایرانی هسســتند، تاکنون 
اقدامی برای جلوگیری از قاچاق سریع فیلم های 
اکران آنالین انجام نشــده یا اگر هم شــده هیچ 
اطالع رســانی صورت نگرفته اســت. هر چند 
برخــی معتقدند پلتفرم هایــی که بخش اعظمی 
از آثار نمایش دهنده شــان از دانلود غیرمجاز آثار 
سینمایی کشورهای دیگر است، هیچ گاه به سمت 

پیگیری و صیانت از آثار داخلی نمی روند.
بــه این ترتیــب فقط همان ســتاد 

صیانــت از آثار ســمعی و بصری باقی 
می ماند که باید پرسید، با تمام این تفاسیر 
چه کارایی ویژه ای در دوران نمایش های 

آنالین سینما دارد؟ 
پرس وجــو از مســوالن این ســتاد به این 
توضیح ها ختم شــد کــه، » مراقبت از فیلم های 
ســینمای در نمایش های آنالیــن تقریبا در هیچ 
کشوری به طور قطعی اتفاق نیفتاده است. در ایران 
هم خیلی از آثار سینمایی که سرقت می شوند قابل 
پیگیری حقوقی نیستند، یعنی اگر در سرورهای 
داخلی بارگذاری شــوند بالفاصله پیگیری ها از 
طرف ستاد صیانت و پلیس فتا انجام شده و فیلم ها 
از روی سایت ها حذف می شوند. برهمین اساس 
در حــال حاضر کمتر این اتفاق می افتد و اگر هم 
رخ دهد به سرعت فیلم برداشته می شود. اما غالبًا 
آنچه سرقت می شود از طریق سرورهای خارجی 
اســت که نه ســتاد صیانت و نه پلیس فتا به آن ها 

دسترسی ندارند. یعنی می توان گفت صددرصد 
آنچه در فضای مجــازی اتفاق می افتد از طریق 
سرورهای خارجی است و ستاد نمی تواند کاری 

انجام دهد.«
طبق نظر این کارشــناس ها درباره سرقت  
آثار ســینمایی ایرانی در اکران هــای آنالین دو 
مسئله وجود دارد؛ » نخست اینکه متوجه شویم 
ســرقت از طرف چه کسی انجام شده که این کار 
از طریــق یک کد مخفــی در اکانت هر کاربر در 

پلتفرم ها قابل رصد شــدن است، منتها کاری 
بســیار پرخرج است و در شرکت های 
بزرگ هم چندان انجام نشده است چرا 
که اساساً سرقت آثار سینمایی و مقابله 
بــا آن یک امر فرهنگی اســت و باید 
آنقدر دسترسی فراهم باشد که کپی و 

غیرقانونی َصرف نکند.«
اما مسئله دوم و شاید نکته مثبتی 

که مســئوالن ستاد صیانت از آثار سمعی 
و بصــری از آن یاد می کنند این اســت که 

»در گذشته وقتی فیلمی سرقت 

می شــد تمام شانس های فروش خود را از دست 
می داد، اما االن دیگر اینطور نیســت و طبق آمار 
و مطالعات انجام شــده در این ســتاد - براساس 
معیارهایی خاص مثل امکان فروش فیلم و سقف 
مخاطــب - کمتر از ۱۵ درصــد و حداکثر تا 20 
درصد به آثار سینمایی سرقت شده خسارت وارد 
شده اســت. چرا که مردم به تماشای قانونی آثار 
بیشتر عالقه مند شده و آن هایی هم که مشترک یک 
پلتفرم هستند و پول اشتراک داده اند دیدن فیلم را 

در همان پلتفرم ترجیح می دهند.«
رکورد بازدید از اکران آنالین چقدر 

است؟
این کارشناس ها معتقدند، »آنچه در اکران 
آنالین خســارت ناشی از ســرقت یک فیلم را 
می توانــد کاهش دهد رکورد بازید اســت. طبق 
آماری که از ســوی این ســتاد در اختیار ایســنا 
قــرار گرفته، تا مدتی قبل بازدید فیلم های آنالین 
اکران شــده، حدود 200 هزار )کاربر( بوده و این 
رکورد برای یکــی از فیلم های پرفروش ابتدای 
شــروع اکران آنالین ثبت شــده است. حال اگر 
ایــن 200 هزار به یک میلیون برســد آن وقت با 
احتساب ۳0 درصد درآمد برای پلتفرم، رقمی که 
از فروش فیلم در اکران آنالین برای صاحب فیلم 
حاصل می شود. تقریبا اندازه یک فیلم پرفروش 
در اکران سینماهاســت. اما بــرای این که بتوان 
آمار را تا پنج برابر افزایش داد، الزم اســت تعداد 
کاربران در سامانه های نمایش درخواستی از یک 
و نیــم میلیون فعلی به بیش از پنج میلیون 
برسد. افزایش مخاطب ثابت و 
 vod مشترک در پلتفرم های
تاثیر مستقیم  بر تماشای 

فیلم هــای آنالیــن خواهد داشــت و پیش بینی 
می شــود که در سه سال آینده اگر بعضی متغیرها 
صحنه بازی را به هم نزنند، تا دو ســه سال دیگر 
تعداد کاربرهای سامانه های درخواستی کشور از 

مرز پنج میلیون نفر عبور کند.«
با وجود این ها یکی از فیلسازهایی که چند 
ماه قبل فیلم خــود را در اکران آنالین به نمایش 
گذاشــت و مثل بقیه در کمتر از یکی دو ساعت 
نسخه کپی شــده فیلم را در کانال های تلگرامی 
دید، به ایسنا می گوید: حاال که قانون کپی رایت را 
در کشور نپذیرفته ایم باید به یک اتحاد جمعی در 
سینما برسیم تا بتوانیم از ادامه این روند جلوگیری 
کنیم. بخصوص آنکه اخیرا صحبت هایی با یک 
وکیل در این باره داشــته ام و امــکان پیگیری و 
وگذاری حتی صوری بخشــی از مالکیت فیلم 

وجود دارد. 
در این باره علی ســرتیپی هم که به تازگی 
اعالم کرده قصد تاســیس یــک vod را دارد، از 
ممکن بودن پیگیری های حقوقی برای فیلم های 
سرقت شده گفته است، ولی اینکه آیا واقعا چنین 
کاری عملی باشد یا خیر را باید به زمانی موکول 
کرد که یک نفر یا شــاید یک گروه از سینماگرها 

در این راه پیشقدم شود.
با این تفاســیر باید دیــد در روزهای آینده 
پلتفرم های فعال، تکانی به کسادی اکران آنالین 
می دهند و چه فیلمســازانی ریسک اکران آنالین 
فیلم خود را به جان می خرند؟ همچنین باید دید 
پلتفرم های جدید چقدر توان رقابت با سامانه های 
شناخته شده در میان مردم را دارند که برای درک 
بهتر آن شــفافیت در آمــار مخاطبان و فروش از 

ملزومات جدی است.

هشت ماه از شروع تجربه اکران آنالین فیلم های سینمایی ایران می گذرد و با وجود تب و تاب چند ماه و اکران پشت سر هم
 چند فیلم پربازیگر، حاال رونق از این اکران رفته و مثل سالن های سینما سوت و کور شده است. این اتفاق اگرچه ممکن است ادامه نداشته باشد 

و چند وقت دیگر فیلم هایی تازه بازار اکران آنالین را گرم کنند، اما کسادی فعلی اش دالیل متعددی دارد.

 از اکران متوالی چند فیلم 
پربازیگر تا بی رونقی امروز 

اکران آنالین

گروه سینما و تلویزیون-سریال »شرم« به کارگردانی 
احمد کاوری به زودی روی آنتن شــبکه سه می رود. سریال 
»شــرم« به تهیه کنندگی امیرمهدی پوروزیری و کارگردانی 
احمد کاوری از هفته آینده از شــبکه سه پخش می شود.این 
شب ها ســریال »صفر بیست و یک« به کارگردانی مشترک 
رضویان و ســیامک انصاری از این شبکه پخش می شود که 
قرار اســت شرم جایگزین این سریال شود.سریال »شرم« بر 
اســاس فیلمنامه ای از سعید فرهادی و با حضور بازیگرانی 
مانند ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، 
نسیم ادبی، سید مهرداد ضیایی، آشا محرابی، الهام طهموری، 
میالد میرزایی، نیما نادری و مرحوم ســیروس گرجستانی 

تولید شده است.
این سریال یک ملودرام اجتماعی است که برای پخش از شبکه سه سیما در فصل پاییز آماده می شود.

ســایر عوامل این ســریال نیز عبارتند از: تهیه کننده: امیرمهدی پوروزیری، کارگردان: احمد کاوری، نویســنده: سعید فرهادی، مدیر 
تصویربرداری: علیرضا رجایی مقدم، مدیر صدابرداری: فرخ فدایی، مجری طرح: وحید معدنی، مدیر برنامه ریزی و مشاور پروژه: حسن 
لفافیان، تدوین: رضا کردبچه، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرام پور، مدیر صداگذاری: مهدی جمشــیدیان، موســیقی: مسعود سخاوت 

دوست، مدیر تولید: داوود معدنی، عکاس: معین باقری، مشاور رسانه ای: علی مرادخانی.

گروه سینما و تلویزیون-فیلم سینمایی »شهری که با 
تو دیدم« به نویسندگی و کارگردانی نیما جوادی به نیمه راه 
رسید. فیلم سینمایی »شهری که با تو دیدم« به نویسندگی و 
کارگردانی نیما جوادی که در ژانِر رمانتیک/فانتزی/موزیکال 
اســت و در دو مقطِع زمانِی »صفویه« و زماِن »حال« روایت 
می شــود از شهریورماه ســال جاری در ۴ فاز جداگانه کلید 
خورد و هم اکنون در بیش از ۳0 لوکیشن در حال فیلمبرداری 

است. 
شبنم قلی خانی، رحیم نوروزی، شیوا طاهری، جوانه 
دلشــاد، هستی فرحی، حســن جویره، نیما جوادی، بهنام 
ســرلک و… از جمله بازیگران فیلم ســینمایی »شهری که 

با تو دیدم« هستند. 
در خالصه داستان این فیلم آمده است: عشق، دل را به آشوب می اندازد، هر جا، بر هر کس و در هر زمان که فرود آید. 

از دیگر عوامل این فیلم می توان به سرمایه گزاران: حمید اشرفی، رضا افضلی؛ پشتیبانی فنی: مجتمع تصویری عکاسان؛ تهیه کننده: 
نیما جوادی؛ مجری طرح: موسسه سینمایی شاهین سیمای صفاهان؛ تصویربردار: بهنام تاجمیر؛ صدابردار: مجتبی حبیب الهی؛ نورپرداز: 
ایمان قنبری؛ دستیار کارگردان و جانشین تولید: علی روح االمین؛ دستیار کارگردان و مدیر روابط عمومی: سید محمد صادق سیادت؛ گریم: 

علی قدیری، آسنا نیکخواه؛ ترانه سرا، آهنگساز و خواننده: نیما جوادی اشاره کرد.

»شهریکهباتودیدم«بهنیمهراهرسیدسریال»شرم«جایگزین»صفربیستویک«میشود
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گروه ســینما و تلویزیون- برای 
کســانی که حوصلــه و زمان تماشــای 
ســریال های طوالنــی را ندارنــد، مینی 

سریال ها بهترین گزینه هستند.
تماشــای ســریال های تلویزیونی 
طوالنی به همان میــزان که هیجان انگیز و 
سرگرم کننده به نظر می رسد به زمان زیادی 
هم نیاز دارد. متاســفانه اما بسیاری از مردم 
به دلیل مشغله های متعدد فرصت تماشای 
سریال های طوالنی را ندارند. شاید گروهی 
از آن ها ترجیح دهند یک سریال طوالنی را 
به تدریج و در مدتی طوالنی تماشا کنند اما 
گروهی هم هستند که این روش تماشای 
سریال را نمی پسندند. با این حال صنعت 
همیشــه در حال رشد تلویزیون برای این 
افراد هم انتخاب هــای جذابی آماده کرده 
اســت. مینی سریال ها بهترین گزینه برای 
این افراد هســتند.مینی ســریال یا سریال 
کوتاه، اپیزودهای زیادی ندارد و داســتان 
خود را در چند قسمت به پایان می رساند. 
در ادامه می توانید با بهترین مینی سریال ها 
که می توانید تنها در یک روز تماشــا کنید، 

آشنا شوید.
گامبی وزیر

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰
۶ ساعت و ۳۳ دقیقه در ۷ اپیزود

والتر تویس، رمان نویس آمریکایی، 
در ســال ۱۹۸۳ کتابی منتشر کرد که حاال 
می توانید بهترین اقتباس سینمایی ممکن 
از آن را تماشــا کنید. این مینی ســریال که 
مدتی پیش از ســرویس استریم نتفلیکس 
منتشر شــد تنها ۷ اپیزود دارد که تماشای 
متوالی آن ها کمتر از هفت ســاعت زمان 
می خواهــد. »گامبی وزیــر« یک روایت 
بی بدیــل و باورنکردنی از شــطرنج ارائه 

می دهــد. اگر تصور می کنید شــطرنج در 
بهترین حالت ورزشی است که هیجانش 
را حذف مهره های ســیاه و سفید خالصه 
می کند، احتماال »گامبی وزیر« نگاه شما به 

این ورزش را برای همیشه تغییر می دهد.
خالصه داســتان: بث هارمون در 
یــک یتیم خانه زندگی می کند. او که پدر و 
مادرش را از دست داده رویاهای بزرگی در 
سرش دارد اما مشکل اساسی این است که 
شرایط حتی شبیه به آن چه او برای رسیدن 
به حداقل ها نیاز دارد هم نیســت. بث در 
عین حال که درگیری های عاطفی و روانی 
بســیاری دارد به داروهای آرامش بخش و 
نوشیدنی های الکی هم اعتیاد پیدا می کند. 
اما استعدادی درون بث می درخشد که تنها 
روی صفحات شطرنجی و مهره های سیاه 

و سفید خودش را نشان می دهد.
واچمن

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰
۸ ساعت و ۴۷ دقیقه در ۹ اپیزود

»واچمــن« بــا نــگاه منتقدانــه به 
سیاســت های ایاالت متحــده آمریکا و 
بهره گیــری از دنیای داســتان های مصور 
ابرقهرمانی، به یک ســریال محبوب میان 
منتقدان و تماشــاگران تبدیل شــد. این 
ســریال که براساس داســتان های مصور 
انتشارات DC )ناشر کتاب شخصیت هایی 
مانند بتمن و سوپرمن( ساخته شده، یکی از 
بهترین ســریال هایی بود که در سال 20۱۹ 
منتشر شــد. در ابتدا قرار نبود »واچمن« به 
سریال محدود تبدیل شود. سریال محدود 
به ســریالی گفته می شود که در یک فصل 
داستانش را به شکل کامل روایت می کند. 

بنابراین با سریال های درام که فیلم نامه ای 
نامحدود برای چندین فصل دارند، متفاوت 
است. اما سریال محدود با مینی سریال هم 

تفاوت هایی دارد.
مینی ســریال ها یا سریال های کوتاه 
معمــوال اپیزودهای کم تــری دارند و در 
پایان یک فصل، به پایان داستان می رسند. 
اما ســریال های محــدود می توانند طرح 
اصلی داســتان را بــرای چند فصل دیگر 
ادامه دهند. بــا این حال هنوز هیچ خبری 
مبتنی بر احتمال بازگشت سریال »واچمن« 
برای فصل دوم مطرح نشــده اســت. این 
ســریال که با نویســندگی، کارگردانی و 
تهیه کنندگــی ویکتور لیندلــوف )خالق 
سریال »گم شده ها«( ساخته شده به شدت 
مورد توجه منتقدان قرار گرفت و در نهایت 
موفق شد یازده جایزه امی را تصاحب کند. 
با این حال برای تماشای این سریال در یک 

روز به اندکی تمرکز زیاد نیاز دارید.
خالصه داســتان: مجموعه ای از 
کارآگاه هــا که به شــکل مخفیانه فعالیت 
می کردند، دیگر نمی توانند به فعالیت خود 
ادامه دهند. بنابراین مجبو می شوند به شکل 
مخفیانه به فعالیت خود ادامه دهند. اما این 
فعالیت نمی تواند حتی شــبیه به روزهای 

سابق این کارآگاه ها باشد.
باورنکردنی

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰
۶ ساعت و ۲۵ دقیقه در ۸ اپیزود

این ســریال براســاس یک پرونده 
کامال واقعی ساخته شــده گزارش کامل 
آن موفق شــده معروف ترین جایزه حوزه 
روزنامه نگاری یعنی پولیتزر را برنده شود. 

یک روایت واقعی، باورنکردنی و خونین 
که از زوایای گوناگون قابل بررسی است و 
کامل شدن همه تکه های این پازل جادویی به 
بی نظیربودن آن کمک می کند. روایت های 
تجاوز بیشتر از روایت های قتل می توانند 
جنبه روانشــناختی این پدیده ناهمگون 
اجتماعی را به تصویر بکشــند و خالقان 
سریال هم متوجه اهمیت و ضرورت این 
حقیقت تاریخی شده اند. بنابراین در مسیر 
داستان و فیلم نامه سریال »باورنکردنی« که 
کامال براســاس رویدادهای واقعی ساخته 
شــده، همراه تیم کارآگاهان می شــویم تا 

قربانیان یک متجاوز سریالی را بشناسیم.
خالصه داســتان: تالش های یک 
تیم کارآگاهی برای پیداکردن یک متجاوز 
سریالی با جدیت دنبال می شود. متجاوزی 
که قربانیان بسیاری را به دام خود کشیده و 
هنوز هــم آزادانه در جامعه حضور دارد و 
می تواند هر لحظه خطر جدیدی خلق کند.

وقتی ما را می بینند
نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

۴ ساعت و ۵۶ دقیقه در ۴ اپیزود
این مینی سریال در چهار قسمت به 
توضیح داستان دستگیری و محکومیت پنج 
نوجوانی می پردازد که در حقیقت مجرم های 
واقعی نیســتند و کامال بی گناه هستند. این 
ســریال براساس یک داستان کامال واقعی 
ســاخته شده است. با این حال برای حفظ 
حس و حال سینمایی و تحت تاثیر قراردادن 
مخاطب، تغییراتی در داستان آن ایجاد شده 
تا تماشاگران بیشتری را به خود جذب کند. 
اگر به تماشای تراژدی های شکل گرفته زیر 
سایه نژادپرستی عالقه دارید، سریال » وقتی 

ما را می بینند« یک انتخاب ایده آل است.
خالصه داستان: پرونده جاگر سنترال 
پارک نیویورک با حمله و تجاوز به تریشا 
میلی زن 2۸ ســاله سفیدپوست آمریکایی 
گشوده می شود. ۵ نوجوان سیاه پوست به 
اتهام تجاوز جنســی و حمله به یک زن در 
سال ۱۹۸۹ در سنترال پارک شهر نیویورک 

بازداشت و محاکمه می شوند.
چرنوبیل

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰
۵ ساعت و ۳۰ دقیقه در ۵ اپیزود

یکی از بزرگترین فجایع هســته ای 
تاریخ در 2۶ آوریل سال ۱۹۸۶ و در نیروگاه 
چرنوبیل در شــمال اوکرایــن اتفاق افتاد. 
اشتباه مسئوالن شوروی و انکار فاجعه ای 
کــه در حال رخ دادن بود، باعث شــد این 
حادثه ی تاریخی جان هزاران انسان بی گناه 
و حیوانــات بومی منطقــه را بگیرد. با این 
انفجار بزرگ، مواد رادیواکتیو سرطان زا و 
بسیار خطرناک تا شعاع 200هزارکیلومتری 
محل حادثه پخش شــدند کــه عالوه بر 
روســیه، بخش هایی از اوکراین و شــرق 
اروپا را نیز آلــوده کرد. فاجعه ای که هنوز 

هم عوارض آن دیده می شود.
خالصه داســتان: یــک انفجار در 
نیروگاه اتمی چرنوبیل باعث می شود مواد 
رادیو اکتیو بسیار خطرناک منتشر شوند. اما 
مسئوالن حکومت شوروی باید این فاجعه 
اتمی را بدون کمک گرفتن از دیگر کشورها 
و تنها با پشتوانه و امکانات موجود مدیریت 

کنند. اتفاقی که قطعا غیرممکن است.
تظاهر

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

۸ ساعت در ۸ اپیزود
»تظاهر« به عنوان یک سریال محدود 
ســاخته شده و قرار اســت در هر فصل، 
داســتان متفاوتی را به نمایــش بگذارد. 
بنابراین داســتان سریال در فصل نخست، 
به تنهایی یک مینی ســریال لقب می گیرد. 
به صورت کلی، هدف ســریال آن اســت 
تا داســتان های واقعــی و باورنکردنی و 
البته تاســف آور از زندگی افرادی را نشان 
دهد که برای تظاهر به آن چه نیســتند، هر 
کاری انجام می دهند. این تظاهر که ریشــه 
در باورها، عقاید، خرافات یا ریشــه های 
کودکی دارد، گاهی آن قدر پیشروی می کند 
که زندگی افراد را برای همیشه تحت تاثیر 
قرار می دهد. فصل نخست این سریال تنها 
۸ اپیزود دارد و از شــبکه هولو پخش شد. 
داستان این سریال، براساس یک حادثه ی 
واقعی و بسیار جنجالی ساخته شده است.

این ســریال در حقیقــت یک درام 
روانشــناختی اســت که دو شــخصیت 
اصلــی اش را زیر ذره بین قرار می دهد. دو 
شــخصیت با باورها، عقاید و سبک های 
زندگی بســیار متفاوت که همه عشــق و 
محبتی که نســبت به یکدیگــر دارند را 
به ســپری برای مخفی کردن احساســات 

جهنمی شان تبدیل کرده اند.
خالصه داستان: دی دی بالنچارد 
مادری مذهبی اســت که به شدت از تنها 
دخترش مراقبت می کنــد. او به دخترش 
یعنی جیپسی رز القا کرده که بیمار است و 
مشکالت جسمی و فیزیکی بسیاری دارد. 
جیپســی با این که هیچ مشکلی ندارد اما 
باید روی ویلچر بنشیند و همیشه با عینک 

ته استکانی دیده می شود. موهای جیپسی 
بدون هیچ مشکلی رشد می کنند اما مادرش 
او را مجبــور می کند تا هر از گاهی آن ها را 
کامال بتراشــد و در شرایطی که او می تواند 
به راحتی غذا بخورد همیشه از وجود یک 

لوله برای تغذیه رنج می برد.
مادر جیپســی تاکیــد دارد که یگانه 
دخترش بیماری هــای گوناگونی دارد و 
همیشه باید تحت مراقبت باشد. به همین 
دلیل هم جیپسی همیشــه همراه مادرش 
اســت و حق تنهایی بیرون رفتن را ندارد. 
با وجود اعتراف پزشکان به سالمتی کامل 
جیپســی، دی دی بالنچــارد به مصرف 
داروهای ســنگین توسط دخترش تاکید 
می کنــد و اجازه نمی دهد هــر غذایی را 
مصرف کند. با وجود همه این فشــارهای 
احساسی و بی دلیل باز هم جیپسی به آینده 
امیدوار اســت و خودش را دختری قوی و 
متمایز نشان می دهد که موفق شده در برابر 

همه مشکالت زندگی ایستادگی کند.
تبصره ۲۲

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰
۴ ساعت و نیم در ۶ اپیزود

»تبصره 22« براساس رمانی به همین 
نام ساخته شده و یک سریال اقتباسی لقب 
می گیرد. شاید جالب باشد که بدانید جرج 
کلونی یکی از بازیگران اصلی ســریال و 
البته از تهیه کنندگان آن است. کلونی حتی 
۴ اپیزود ســریال را کارگردانی هم کرده تا 
»تبصره 22« را وارد لیست آثاری که تولید 
کرده هم وارد کند. اما داستان سریال، آن قدر 
جذاب است که شــاید به سختی بتوان از 
تماشای آن منصرف شد. برای تماشای این 

ســریال تنها به یک بعدازظهر روز تعطیل 
تعطیل نیاز دارید.

خالصه داستان: او یوسارین، یکی 
از خلبان های نیروی هوایی ایاالت متحده 
آمریکا در جنگ جهانی دوم است. او دائما 
به دنبال مســیری می گردد تا جنگ را ترک 
کند. اما یوســارین مسیر دشواری در پیش 
دارد. تنهــا راهی که یــک نظامی می تواند 
جنگ را ترک کند )به جز آن که کشته شود(، 
آن است که ثابت کند دیوانه است. براساس 
این تبصره که به تبصره 22 مشــهور است، 
تنها دیوانگــی می تواند دلیل قانع کننده ای 
بــرای خروج یک نظامی از جنگ باشــد. 
مشــکل اصلی این است که هیچ دیوانه ای 
اصال درک نمی کند که چرا باید این جنگ را 
ترک کند و اگر چنین درخواستی را مطرح 
کند، ثابت می کند که اصال دیوانه نیســت! 
بنابراین تبصره 22 بیشتر شبیه یک شوخی 
با قوانین است. شــوخی ای که البته برای 

یوسارین اصال خنده دار نیست.
عشق، مرگ و روبات ها

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰۰
۶ ســاعت و ۴۵ دقیقــه در ۱۸ 

اپیزود
اگــر هم زمان از انیمیشــن ها لذت 
می برید و به سریال های طوالنی عالقه ای 
ندارید، این ســریال جذاب را تماشا کنید. 
داستان و حتی فضای هر قسمت این سریال 
با دیگری کامال متفاوت است. بنابراین در 
پایــان هرکدام از ۱۸ قســمت آن، با یک 
تجربه متفاوت روبرو شده اید. البته داستان 
همه قسمت های سریال یک موضوع ثابت 
دارد؛ انسان ها، روبات ها و آخرالزمان. نکته 
مهم آن که بیشــتر قسمت های این سریال 

زمان خیلی کوتاهی دارند.

بهترینمینیسریالهاییکهمیتوانیدتنهادریکروزتماشاکنید

کفگیر اکران آنالین به تِه دیگ خورده است؟

تعداد زیادی از کســانی کــه در چند 
وقت اخیر متقاضی اکران آنالین فیلم 
خــود بودند، می گویند بــرای فیلم ها 
قیمت خرید پایینی از ســوی مدیران 
ســامانه های نمایــش درخواســتی 
پیشــنهاد می شــود و اینطور تصور 
می شــود که ما در این وضعیت کرونا 
و تعطیلــی ســینماها و بی پولــی، 
چاره ای جز اکــران آنالین نداریم، دو 
سامانه هم که بیشتر نداریم و رقیبی 
نیســت، پس همین اســت که هست! 


