فرهنگ و هنر

شنبه  13مرداد 1397

تلویزیون

«هواداری» در فوتبالیسم

کمدین خندوانه با «ایرانیوم»
به شبکه  3میآید

مجید افشاری ،کمدین برنامه خندوانه با برنامه
«ایرانیوم» به شبکه  3سیما خواهد آمد .به گزارش
صب��ا ،محمدرض��ا رضاییان ،تهیهکنن��ده برنامه
«کتابباز» که ای��ن روزها در حال تولید ایرانیوم
اس��ت درباره جزئیات این برنامه اظهار داش��ت:
برنامه «ایرانیوم» برنامهای برای نسل جوان است
که قرار است با اجرای مجید افشاری ،از شنبه تا
چهارشنبه هر هفته ساعت  ۱۷:۳۰از شبکه سوم
سیما پخش شود .وی درباره موضوع برنامه افزود:
موضوع برنامه «ایرانیوم» درباره جوانان و مشکالت
و دغدغهه��ای آنه��ا به زبانی کام�لا صمیمی و
صادقانه است که امیدوارم با استقبال خوبی روبهرو
ش��ود .گفتنی است ،محمدرضا رضاییان پیش از
این تهیهکنندگ��ی برنامه «کتابب��از» با اجرای
سروش صحت را برعهده داشت.
سینما

سینماداک رونمایی شد

س��امانه اطالعات و اس��ناد تخصصی سینما
با حض��ور معاون توس��عه فن��اوری و مطالعات
س��ینمایی س��ازمان امور سینمایی ،اس��تادان،
مدیران و پژوهش��گران س��ینما رونمایی ش��د.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان س��ینمایی،
نشس��ت رونمایی و بررسی س��امانه اطالعات و
اسناد تخصصی سینما (سینماداک) در ساختمان
پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات با حضور معاون
توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور
سینمایی ،استادان ،مدیران و پژوهشگران سینما
برگزار ش��د .در این مراسم محمود اربابی ،معاون
توسعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت :ایجاد
زمینه برای تولید محتوای علمی در حوزه سینما،
ایجاد یک نظام منس��جم برای انتش��ار و ترویج
آثار مناس��ب در حوزه سینمایی با هدف ارائه به
مخاطبان از جمله اهداف راهاندازی این س��امانه
اس��ت .در ادامه فره��اد ش��یرانی ،مجری طرح
ای��ران داک با بیان اینکه این س��امانه تمرکزش
بر گردآوری اطالعات اس��ت ،افزود :کاربرانی که
شناخته شده هستند ثبتنام میکنند و میتوانند
اطالعات مفید را در س��امانه بارگذاری کنند و از
طریق ممیزی ما در مجموعه انتش��ار قرار گیرد.
قلمرو مدیریت اطالعات علم و فناوری این حوزه
بسیار گسترده بوده و اکنون گزارشهای علمی و
فنی (طرحهای پژوهشی) ،پایاننامهها و رسالهها،
مق��االت همایشهای علمی ،مقاالت نش��ریات
ادواری ،جش��نوارهها ،کتابه��ا ،س��خنرانیها،
پوس��ترها ،فهرس��ت س��ینماها و مش��اهیر و
پژوهشگران حوزه سینما را در بر داشته است .این
سامانه به نش��انی  www.cinemadoc.irدر
دسترس پژوهشگران سینما قرار دارد.
کتاب

«مرد» به چاپ دوم رسید

رم��ان «مرد» (ح��اج احمد
متوس��لیان) نوش��ته داوود
امیریان از س��وی نشر سوره
مهر به چاپ دوم رس��ید .به
گزارش پای��گاه خبری حوزه
هن��ری ،داوود امیریان در ای��ن اثر به روایت 3
بخش از زندگی حاج احمد متوسلیان پرداخته
است؛ در بخش اول به دوران حضور حاج احمد
در مریوان پرداختهشده ،بخش دوم به تشکیل
تیپ  27حضرت رس��ول صلیاهلل علیه وآله و
فرماندهی حاج احم��د و رفتن او به جنوب تا
اسارتش در لبنان محور قرار گرفته و درنهایت
در بخش س��وم امیریان به دوران بعد از اسارت
حاج احمد نگاهی کوتاه داشته است.

رویداد

درباره علی عطشانی و آثار همیشه متوسط او

اولین قسمت برنامه فوتبالیسم روی آنتن رفت

نخس��تین قس��مت برنام�� ه
تلویزیون��ی «فوتبالیس��م»
چهارشنبهش��ب  ۱۰م��رداد
 ۱۳۹۷روی آنت��ن ش��بک ه 3
س��یما رفت .این برنامه که به
دلیل برخی مش��کالت فنی در پخش شبکه با
دقایقی تاخیر پخش شد ،به موضوع «هواداری
در فوتبال» اختصاص داش��ت .به گزارش روابط
عمومی فوتبالیس��م ،دکتر اصغر ایزدیجیران
(انسانش��ناس ،اس��تاد دانش��گاه و ه��وادار
تراکتورسازی) ،دکتر سعید قزوینیان (متخصص
مغز و اعصاب) و دکتر خسرو حمزه (روانشناس
ورزش��ی) در کن��ار اس��تاد امی��ر حاجرضایی،
کارشناس فوتبال میهمانان نخستین فوتبالیسم
بودند و درباره وجوه مختلف هواداری در فوتبال
دنیا و ایران به گفتوگو پرداختند .فوتبالیس��م
جدیدترین برنام ه شبک ه  3سیماست که از این
هفته ،هر چهارش��نبه ساعت  22:30روی آنتن
این شبکه میرود .سعید پروینی (تهیهکننده)،
محمدفواد صفاریانپور (کارگ��ردان) ،امیرعلی
نبویان (مجری) ،محمد بحرانی (مشاور هنری)،
امیر وفایی و علی جعفرآبادی (گروه نویسندگان)،
امیرحس��ین تمنایی (سردبیر) و محمدحسین
آشنا و علی چاوشی (تحریریه و پژوهش) بخشی
از عوامل فوتبالیسم هستند.

وطن امروز

محمدرض�ا کردل�و« :کاتیوش��ا»
احتماال قابل پخشترین ساخته
سالهای اخیر علی عطشانی است
که این روزها روی پرده سینماها
در حال اکران اس��ت .عطش��انی،
کارگردانی ب��ا فیلمهای معمولی
و ضعیف است و «کاتیوشا» حتما
متوس��طترین س��اخته اوست .او
هنوز فیلمی نس��اخته که بشود
کسی را برای دیدنش تشویق کرد.
پیشینه فیلمس��ازی او نیز جالب
اس��ت .محمدعل��ی زم ،یک نام
پرحاشیه دیگر ،بعد از دیدن فیلم
«پوس��تموز» ترغیب میش��ود
س��اخت فیلم بعدی عطش��انی
را بر عهده بگیرد؛ «دموکراس��ی
ت��و روز روش��ن» محص��ول این
ترغیبش��دگی اس��ت .این فیلم
در س��ال  88و در دوران دالر
1000تومانی ،با هزینهای نزدیک
به یک میلیارد تومان س��اخته میشود .همان ایام
دس��تمزد 90میلیونی محمدرضا گلزار برای بازی
کوتاه در این فیلم به صدر اخبار سینمایی میرود؛
دستمزدی که عطشانی درباره آن میگوید« :ما برای
حضور در این فیلم با گلزار تماس گرفتیم که عنوان
کرد برای بازی  100میلیون دس��تمزد میگیرد و
علیرضا ش��مس وی را راض��ی کرد تخفیف دهد و
مبلغ به  90میلیون تومان رس��ید ».ادامه مسیری
که عطشانی در سینما طی میکند ،نشان میدهد
عالقه فراوانی برای ورود به دنیای حاش��یهها دارد؛
«تلفن همراه آقای رئیسجمهور» و «نقش نگار»
هر کدام مدتی در توقیف بودند و ساخته دیگرش
یعنی پارادایس هنوز امکان اکران نیافته اس��ت .او
در «نقش نگار» از ناصر ملکمطیعی نیز اس��تفاده
میکند اما این فیلم در گیش��ه شکست میخورد.
«یادم تو را فراموش» هم ساخته دیگر اوست که به
بازخوانی پرونده ش��هال جاهد  -که در سال ۱۳۸۹
به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی (فوتبالیست)
اعدام ش��د  -میپردازد؛ روایتی خودسرانه درباره 3
نفر که  2نفرشان در قید حیات نیستند و نفر سوم
هم حاضر به روایت ماجرا نیست .یکی از نقدهایی
که پیرامون این فیلم نوش��ته شده ،تاکید میکند:
«عطش��انی در جهت جذابیت بخشیدن کاذب به
فیلمش ت��ا جایی پیش میرود ک��ه صحنه وقوع
فرزان�ه صنوب�ری :تاری��خ پر از
نگاه
اسمهای مختلف است؛ کسانی که
قهرمان یا ضدقهرمان بودهاند ،پادشاهان ،انقالبیون،
ستمگران ،برداررفتهها و . ...اما چگونه میتوان این
اسمها را به شخصیتهایی ملموس برای نوجوانان
تبدیل کرد؛ کس��انی که پوس��ت و گوشت داشته
باشند ،حرف بزنند ،غذا بخورند و نگاهی شبیه عمو
یا همس��ایه دیوار به دیوارمان داشته باشند؟ یکی
از راهها برای این جانبخش��ی ،رمانهای تاریخی
هستند؛ روایت حقایق با چاشنی تخیل نویسنده!
جریان اع��دام انقالب��ی «ناصرالدینش��اه قاجار»
در جش��ن پنجاهمین سال س��لطنتش را همگی
شنیدهایم .داستان زندگی ناصرالدینشاه و حوادث
عص��ر او را در کتابه��ای تاریخ��ی دوران ناصری
میتوان یافت و خواند .اما از ضارب شاه« ،میرزا رضا
کرمانی» چقدر میدانیم؟ طلبه فقیر و جوانی که با
شجاعت دست به حذف فیزیکی شاهنشاه ایران زد!
چه حوادثی میرزا رضای 38س��اله را به این نتیجه
رس��اند که شاه باید کشته شود؟ میرزا چه تفاوتی

کاتیوشای مقوایی

قتل را حذف میکند اما لحظه قصاص را با جزئیات
کامل به نمای��ش میگذارد .ح��ذف رویداد اصلی
بهمنظور ایجاد تعلیق به کار گرفته نشده است ،بلکه
یکی دیگر از حربههای پیشپاافتاده عطشانی است
تا برای به تصویر کش��یدن سکانس قصاص وقت
کافی داشته باشد؛ سکانسی که بهرغم کاستیهای
آش��کارش ،روان بیننده را اذیت میکند و احتماالً
تنها سکانسی اس��ت که در ذهن وی باقی خواهد
ماند .اگر این سوءاس��تفاده از احساسات تماشاگر
نیست چه نامی میتوان بر آن گذاشت؟»

وقایع روز! چیزهایی که تا قبل از بس��ته ش��دن
صفحه اینس��تاگرام حجازیف��ر در مطالبی که
منتش��ر میکرد ،میدیدیم .البته نه اینکه خلیل
کاتیوش��ا همان حجازیفر است و نه اینکه قصه
الهام گرفته از اوس��ت اما تاثیری که خود هادی
حجازیفر بر نقش گذاشته مشهود است .روحیه
نس��بتا کمدیاش در «ماجرای نیمروز» و نقش
سفت و سختش در «التاری» ،کمی رقیقشدهتر
در کاتیوش��ا دیده میش��ود .کاتیوشا چیزی به
حجازیفر اضافه نکرده است.

عطشانی که در کارهای قبلیاش نشان داده
شناخت مناسبی از مدیوم سینما ندارد ،به روایتی
تلویزیونی بسنده و تالش میکند با مصداقیابی
از ماجراهای��ی که در اخب��ار و روزمرگیها با آن
درگیر هس��تیم ،داستانسرایی کند« .کاتیوشا»
ه��م درگیر همین حواش��ی اس��ت .اگ��ر هادی
حجازیفر ،که این روزها عالوه بر بازیگر س��ینما
در قالب یک اکتیویس��ت اجتماعی نیز ظهور و
بروز دارد ،صفحه اینس��تاگرامش را نبس��ته بود،
میش��د گفت کاتیوشا تصویرس��ازی از صفحه
اینس��تاگرام اوس��ت؛ روایتی منتقدانه از جامعه،
سیاست و اقتصاد ،بازخوانی و یادآوری ارزشهای
دهههای پیش��ین و واکنشهای سریع نسبت به

حرفهای��ی ک��ه «کاتیوش��ا» میخواهد بزند،
گندهتر از دهان فیلم اس��ت .داس��تان ،کش��ش و
قابلیت زدن این حرفها را ندارد .اختالف طبقاتی
و اقتصادی ،شکاف نسلی ،تفاوت فرهنگی و ارزشی
و هم��ه دوگانههای��ی که عطش��انی در قصه برای
ایجاد تعلیق میس��ازد ،بیپاسخ میمانند .در واقع
پاسخهایی دمدستی پیش روی مخاطب گذاشته
میشود .تحول شخصیت جوان فیلم کامال سرسری
و بی مبناس��ت .این فیلم اگرچ��ه تالش میکند
از ش��وخیهای جنس��ی کمتری نس��بت به سایر
کمدیهای روی پرده بهره ببرد اما عمال در ایجاد
موقعیت طنز توفیقی نمییابد .کنایههای سیاسی
فیلم هم درست و دقیق از آب درنیامده است.

■■صفحه اینستاگرام هادی حجازیفر

نگاهی به رمان «خواب پلنگ» تازهترین اثر هادی حکیمیان

تخیل واقعیت در قصر قاجار

با سایر مردم زمانه خود داشت؟ چه
شخصیتی داش��ت و از چه کسانی
تاثیر گرفت؟ «هادی حکیمیان» در
هفتمین اثر خود ،دوباره خواننده را به
کوچههای روستای «کوچکعلی» و
«حسینعلی» و «ننهکردی» میبرد.
ش��خصیتهای کت��اب مع��روف و
تحسینشده او«باغ خرمالو» ،از زمان
تبعید رضاش��اه پهلوی ،نزدیک یک قرن به عقب
پرتاب شدهاند تا به زمان ترور ناصرالدینشاه قاجار
برس��ند و شاهد قتل شاه باشند .خواننده نوجوان
از دید کوچکعلی و حس��ینعلی ب��ا میرزا رضا
روبهرو میشود .میرزا رضا در این رمان دوست پدر
کوچکعلی است که در ابتدای داستان به روستا
میآید؛ اول برای فروش امالک پدری و بعدتر برای

سریالهای جدید تلویزیون از امشب روی آنتن

دلدادگان و آرماندو به تلویزیون رسیدند
س��ریالهای «دل��دادگان» و
سریال
«آرمان��دو» در  2ژان��ر مختلف
تلویزیونی از امروز روی آنتن میروند .به گزارش
«وط��ن ام��روز» ،س��ریال «دل��دادگان» اثری
جدی��د از منوچهر هادی اس��ت که پیش از این
بنا بود با ن��ام پاهای بیقرار
روی آنت��ن ش��بکه  3برود.
این س��ریال با نویس��ندگی
مهدی محمدنژادیان و بابک
کایدان ،ملودرامی خانوادگی
اس��ت که در  3فص��ل2( ،
فصل گذشته و یک فصل زمان حال) ماجراهای
 2خان��واده را از زمان قبل انقالب تا عصر حاضر
به تصویر میکش��د .دلدادگان داستان رویارویی
 2خان��واده را نش��ان میده��د ک��ه قربانیانش،
فرزن��دان آن خانوادهها هس��تند .بح��ث مبارزه
با اعتیاد و فس��اد اقتصادی از رگههای داس��تان
این س��ریال است .این سریال در  60قسمت هر
شب از ساعت  20:45روی آنتن شبکه  3سیما
م��یرود .حمید گ��ودرزی ،آرش مجیدی ،لیندا
کیانی ،مهدی صبایی ،افس��انه ناصری ،س��میرا
حسنپور و س��یروس همتی در فازهای مربوط
به زمان گذش��ته س��ریال بازی کردهاند و پانتهآ
بهرام ،مسعود رایگان ،مهرانه مهینترابی ،شاهرخ

■■حرفهایی بزرگتر از دهان فیلم

اس��تخری ،سیامک صفاریان ،ملیکا شریفینیا و
مس��عود دلخ��واه از دیگر بازیگران این س��ریال
هس��تند« .آرماندو» دیگر مجموع��ه تلویزیونی
اس��ت که به کارگردانی احسان عبدیپور مدت
زی��ادی را ب��رای رس��یدن به آنتن ش��بکه یک
س��پری کرد .پی��ش از این
آرمان��دو بهعنوان س��ریال
ن��وروزی ش��بکه  3معرفی
ش��د اما وقتی از گزینههای
نوروزی کنار رفت تولید آن
نیز در بازه زمانی بیش��تری
به طول انجامید و تا م��رداد  ۹۶ادامه پیدا کرد.
این سریال عاش��قانهای با محوریت طنز است و
قصه آرمان پس��ری مهربان و خوشدل را روایت
میکند که در تالش اس��ت مش��کالت خواهر و
خواهرزادههای��ش را حل کند .او در مس��یر حل
مشکالت دچار موقعیتهای جذاب و نفسگیری
میش��ود .این مجموعه داستان هنروران صنعت
س��ینما و تلویزیون را در درون خود دارد .حمید
آذرنگ ،مرجانه گلچین ،س��حر ولدبیگی ،الیکا
عبدالرزاقی ،محمدرضا هدایتی ،علیرضا استادی،
علی مسعودی ،علی اوجی ،فریبا طالبی ،مجید
پتکی ،شهربانو موسوی و سیامک مردانه از جمله
بازیگران این سریال هستند.

تدریس در مکتبخانه روستای مجاور؛
مرد خوب��ی که بتازگی از زندان آزاد
شده و رنج بسیار کشیده ،رنجهایی
که پسرها با آن از خالل گوشدادن
به خاطرات پدر و در جریان سفری
با او به ش��هر آشنا میش��وند .پدر
کوچکعلی مردی اس��ت که یک
پلنگ وحشی را با دست خالی اسیر
میکند اما نمیتواند حقش را از کدخدا و شاهزاده
ظالم که حاکم شهر است بگیرد؛ گویا این وضعیت
تمام طبقه فرودست ایران در زمانه ناصری است
اما در همین عصر ،میرزا رضا کرمانی خود را آماده
رویارویی با پلنگ وحشی نشسته بر جایگاه شاهی
میبیند و کوچکعلی ،شخصیت اصلی کتاب باغ
خرمالو و خواب پلنگ ،نقش��ی خطیر در نقشه

هشتمین «نطنز» در حسینیه هنر

مش��کل اساس��ی «کاتیوشا»
داستان اس��ت« .خلیل» کاتیوشا
میتوان��د س��وژه مناس��بی برای
نوش��تن ی��ک قصه س��ینمایی
پرکش��ش و ج��ذاب باش��د ام��ا
موقعیته��ای جذاب��ی ب��رای او
نوشته نشده است« .کاتیوشا» هر
چه جلوتر میرود ،کسلکنندهتر
میش��ود .فیلمنامه ای��ده جذابی
نی��ز ب��رای پایانبن��دی ن��دارد.
س��کانسهای زائد دیگری نیز در
قص��ه وجود دارد ،مانند قس��مت
خری��دن لب��اس ک��ه بیجهت
کش��دار اس��ت .به خاط��ر وجود
همین فضاهای زائ��د زمان فیلم
هم زیاد شده است .فیلم میتواند
 20دقیق��ه زودتر تمام ش��ود .در
یکس��وم پایانی قرار اس��ت تازه
ماجرایی آغاز ش��ود که دراماتیزه
کردن آن در زمان کوتاه پایان فیلم
و رسیدن به یک پایانبندی مناسب ممکن نیست.
به همین دلیل این قسمت نیز برای ساختار بیتاثیر
و بیکارکرد است .ضعف تدوین باعث شده است بر
حجم کسلکنندگی بخشهای پایانی اضافه شود.
رویک��ردی ک��ه «کاتیوش��ا» برای پاس��خ به
س��والهای عرش��یا به عنوان نس��ل جدید و بچه
پولدار در نظر گرفته ،ارزشمند است ولی ناپختگی
فیلمنامه حیف��ش میکند .ش��عارزدگی بویژه در
سکانسی که عرشیا و خلیل کاتیوشا درباره دشمن
صحبت میکنند ،محسوس است .خلیل کاتیوشا
میتوانست بادیگاردی باشد که در خاطرهها ماندگار
شود اما ضعف داستان این اجازه را به او نمیدهد.
همانطور که گفته شد« ،کاتیوشا» حتما بهترین
ساخته عطشانی در میان همه کارهای معمولی و
متوسط اوست و شوخیهایش قابل تحملتر است
و به قول مصطلح این روزها میشود آن را با خانواده
تماشا کرد .پیرنگ اصلی فیلم اگر با پرداخت بهتری
در داس��تانپردازی و کارگردان��ی پیش میرفت،
میتوانست ساخته متوسط عطشانی را به فیلمی
خوب تبدیل کند؛ فیلمی که بشود دیگران را برای
تماش��ا کردنش توصیه کرد ،بوی��ژه این روزها که
موضوع آقازادهها ،تجمل و ش��کاف نسلی و ارزشی
از ده��ه  ،60موض��وع روز ش��بکههای اجتماعی و
مناظرههای زنده اینستاگرام است.
میرزا رض��ا دارد .کتاب «خ��واب پلنگ» ،میرزا
رضا را در اواخر دهه چهلم زندگیاش از البهالی
صفح��ات تاریخ بیرون میکش��د ،گ��رد و غبار
ناآش��نایی را از چهرهاش پاک میکند و او را در
مقابل خواننده نوجوان مینشاند تا با لحنی پدرانه
از زندگیاش بگوید .خواب پلنگ به ش��خصیتی
که فقط اس��مش برای نوجوان ایرانی آشناست،
جان میده��د و نوجوان هوش��مند ایرانی را به
مرحله درک و همدردی با میرزا رضا میرساند.
تازهتری��ن رمان ه��ادی حکیمیان با داس��تانی
استعاری عمق بیچارگی ملتی را در زمان ناصری
به تصویر میکشد اما در عین ناامیدی ،امید و راه
چاره را هم نش��ان میدهد .این کتاب برای تمام
نوجوانان ایران که دوس��تدار اتفاقات مهم تاریخ
سرزمینشان هس��تند جذاب و خواندنی است.
ی است خواب پلنگ هم مثل  2رمان موفق
گفتن 
دیگ��ر هادی حکیمیان («ب��رج قحطی» و «باغ
خرمالو») توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر
شدهاست.

روایت مدیر نشر ثالث از نمایشگاه کتاب فرانکفورت

حمایت پلیس آلمان از اخاللگری منافقین
فرهنگ مدیر نشر ثالث درباره اخاللهای
سال گذشته منافقین و معاندان
نظام در غرف��ه ملی جمهوری اس�لامی ایران در
نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت اظهار داشت:
سال گذشته یکی از جلسات مهم و تاثیرگذار غرفه
با رئیس نمایشگاه بینالمللی
کتاب ایتالیا و برخی ناشران
این کش��ور در حال برگزاری
بود که منافقین مقابل غرفه
اقدام به سر دادن شعار کرده
و در مذاکرات ما اخالل ایجاد
کردند که این اخالل با حمایت پلیس نمایش��گاه
ادامه یاف��ت و در نهایت موجب لغو جلس��ه ما با
ناشران ایتالیایی شد .به گزارش فارس ،محمدعلی
جعفریه در این باره افزود :ما بالفاصله با دفتر رئیس
نمایشگاه کتاب فرانکفورت تماس گرفتیم که در
همان لحظه آقای یورگن بوس ،رئیس نمایشگاه هم
به غرفه ما آمدند .ما به رئیس نمایشگاه فرانکفورت
اع�لام کردیم ما ناش��ران ایرانی به آلم��ان و این
نمایشگاه آمدهایم که کار فرهنگی انجام دهیم نه
سیاسی ،بنابراین قرار نیست و نمیخواهیم بازیچه
اینگونه رفتارها باشیم .این عده برای کار پناهندگی
خود ب��ه غرفه ای��ران آمده و اعت��راض میکنند؛
فیلمی را ب��رای پناهندگی تهیه میکنند یا 100
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یورو دریافت کرده و ش��عار میدهند ،این موارد به
ما مربوط نیس��ت ،چرا ک��ه آمدهایم کار فرهنگی
انجام دهیم و نش��ر ای��ران را معرفی کنیم .ضمن
اینکه جلس��ه مذاکره ما با ناش��ران ایتالیا به دلیل
این اخالل کنسل شد .جعفریه با تاکید بر اینکه ما
اعالم کردیم باید سریعا جلوی
ای��ن رفتارها برای همیش��ه
گرفته شود ،ادامه داد :ناشران
ایران از مس��ؤوالن نمایشگاه
فرانکفورت س��وال کردند آیا
ما نی��ز میتوانیم همانند این
اعتراضات را مقابل غرفه رژیم صهیونیستی داشته
باشیم؟ که بالفاصله با پاسخ منفی آنها مواجه شدیم،
بنابراین اعالم کردیم شما به کار فرهنگی ما ضربه
زدهاید ،چرا که ما وجه مورد نیاز برای دریافت غرفه
را پرداخت کرده و باید اجازه کار تجاری فرهنگی
داشته باشیم .آنها نیز قول و وعده جبران خسارت را
دادند .وی در پایان تصریح کرد :چنانچه ما امسال به
این نمایشگاه برویم و باز هم این بازیهای تکراری
را ش��اهد باشیم ،پیشنهاد بنده این است که غرفه
جمهوری اسالمی ایران را به نشانه اعتراض تعطیل
کنیم اما گمان میکنم امسال دیگر شاهد چنین
اخاللهایی نباشیم .گفتنی است نمایشگاه کتاب
فرانکفورت از  18تا  22مهرماه برگزار خواهد شد.

هشتمین ش��ب طنز انقالب
اس�لامی «نطنز» هم��راه با
برنامههایی نظیر ش��عر و نثر
خوانی ،اس��تندآپ کمدی و
اجرای موسیقی طنز از سوی
باش��گاه طنز و کاریکاتور انقالب اس�لامی در
حسینیه هنر برگزار میشود .به گزارش فارس،
این برنامه یکشنبه  14مرداد از ساعت  18تا 20
در محل حسینیه هنر واقع در میدان انقالب،
خیابان 16آذر ،پالک  60برگزار میشود .حضور
برای عموم در این برنامه آزاد است

«سحرگاه سوم» رونمایی میشود

تازهترین نمایش��نامه س��ید
ن فداییحسین در قالب
حسی 
کتاب��ی با عنوان «س��حرگاه
سوم» در سالن سلمان هراتی
حوزه هنری رونمایی و بررسی
میشود .به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری،
نمایشنامه «سحرگاه سوم» به قلم سیدحسین
فداییحس��ین به همت حوزه هنری کودک و
نوجوان توسط انتشارات سورهمهر در  48صفحه
چاپ و منتش��ر شده اس��ت .مراسم رونمایی و
بررسی نمایشنامه «سحرگاه سوم» تازهترین اثر
سیدحسین فداییحسین یکشنبه  14مردادماه
 1397س��اعت  10:30در سالن سلمان هراتی
حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه نرسیده به
پل حافظ برگزار میشود .فداییحسین متولد
 1345در تهران است .حوزههای تخصصی وی
نمایشنامهنویسی ،طراحی صحنه و پژوهشگری
تئاتر است .از دیگر آثار این نویسنده و پژوهشگر
تئاتر میتوان به آثار ویژه کودک و نوجوان وی
از جمله «ماجرای جنگلبان»« ،شهر دندانها»،
«بچ��ه یاکریمه��ا»« ،ی��ادگار»« ،کارآگاهان
مدرسه»« ،اجازه آقا»« ،مینا و خنگله»« ،آبتنی
در برکه» و «ببعی و گرگ آشپز» اشاره کرد.
سینمایجهان

مل گیبسون در خلیج خوکها؟!

م��ل گیبس��ون ،کارگ��ردان
فیلمهای «مصائب مسیح» و
«تپه هکسا» قصد دارد همراه
با کالین ف��ارل در یک فیلم
سینمایی بازی کند؛ اثری به
نام «خوکهای جنگی» که گفته میشود تامی
ویرکوال آن را کارگردانی خواهد کرد .به گزارش
مهر ،بوناونتورا پروداکشنز و میلینیوم فیلمز تهیه
این اثر را بر عهده خواهند داشت .تامی ویرکوال
کارگردان  38ساله این اثر بیشتر به خاطر آثار
اکش��ن س��طح پایین خودش مثل «هانسل و
گرتل :شکارچیان خون آش��ام»« ،برف مرگ:
رد در برابر دد» و «چه بر س��ر دوشنبه آمده»
شناخته میشود .گفتنی اس��ت ،جان نیون و
نیک بال نویسندگان این اکشن جدید هستند.
گفته میشود داستان این فیلم درباره گروهی از
سربازان سابق نیروی دریایی آمریکاست که بعد
از اینکه یک کارتل مواد مخدر دوستش��ان را
میکشد به دنبال انتقام از آن بر میآیند .به نظر
میرسد اسم فیلم میتواند اشارهای به ماجرای
«خلیج خوکها» هم داشته باشد و باید دید آیا
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صحبتی از
این ماجرای تاریخی در فیلم خواهد شد یا نه!
قرار است کالین فرال نقش شخصیتی به اسم
«درکس» را ایفا کند و مل گیبس��ون در نقش
یک کشیش حاضر خواهد بود.
گیشه

هزارپا رکورد گیشه را
در سال  97شکست

کمدی «هزارپا» به کارگردانی
ابوالحس��ن داوودی در هفته
بی��ش از  4میلی��ارد تومان
ف��روش ک��رد و ب��ا ف��روش
 18میلی��اردی تاکن��ون
پرفروشتری��ن فیلم در س��ال  97لقب گرفته
است .همچنین فیلم «تگزاس» نیز بعد از 107
روز به فروش  14میلیاردی دس��ت پیدا کرده
اس��ت« .خجالت نکش» دیگر کمدی گیش��ه
بعد از  93روز  4میلیارد و  600میلیون تومان
فروش داشته است .کمدیهای «دشمن زن»
و «دلم میخواد» نیز بعد از  51روز هرکدام به
ترتیب  3میلیارد و  600میلیون و یک میلیارد
و  700میلی��ون فروختهان��د .درام اجتماع��ی
«دارک��وب» نیز بعد از ی��ک ماه به فروش یک
میلیارد و  500میلیون تومانی دست پیدا کرده
اس��ت .فیلم عروس��کی «خاله قورباغه» و «به
وقت خماری» نیز بعد از  37روز به ترتیب یک
میلیارد و  500میلیون تومان و یک میلیارد و
 100میلیون تومان فروش داشتهاند« .کاتیوشا»
در این  9روزی که روی پرده بوده اس��ت 600
میلیون فروخته و «من دیوانه نیس��تم» نیز به
فروش  160میلیون تومانی دس��ت پیدا کرده
است« .دمسرخها» نیز در  2روزی که از اکران
آن گذشته اس��ت 115 ،میلیون تومان فروش
داشته است.

