فرهنگ و هنر

سهشنبه  13شهریور 1397

تلویزیون
ضرغامی:

سیدضیاءالدین دری
قهرمان هنری مبارزه با انگلیس است

آیی��ن گرامیداش��ت س��ید
ضیاءالدی��ن دری ،کارگردان
س��ینما و تلویزی��ون در
فرهنگسرای انقالب با حضور
هنرمندان ،رسانهها و خانواده
مرحوم دری برگزار ش��د .به گزارش تس��نیم،
عزتاهلل ضرغامی در این برنامه ضیاءالدین دری
را قهرمان بیبدیل مبارزه با انگلیس در عرصه
فرهنگ و هنر دانس��ت و گفت :اگر رئیسعلی
دلواری را قهرمان مبارزه با انگلیس بدانیم که در
صحنه نظامی با شجاعت بالمنازع خود مقابل
ددمنشیهای انگلیسیها پیش تاخت ،مرحوم
دری با یک هوشمندی و دقت نظر سریالهای
ماندگاری همچون کیف انگلیسی و کاله پهلوی
را به منصه ظهور رس��اند تا مبارزه فرهنگی و
هنریاش با زورگوییها و دیکتاتوری انگلیس
آموزهای باشد تا نسل آینده بهتر استعمارگران
را بشناس��د.ضیاءالدین دری پیشق��راول
نمایش بدون رتوش چه��ره انگلیس به مردم
و نس��لهای جدید بود که او را قهرمان عرصه
فرهنگ و هنر در مبارزه با اس��تعمار انگلیس
میدانیم .رئیس اسبق س��ازمان صداوسیما با
اشاره به برخورداری مرحوم دری از یک روحیه
درویشمسلکی پاک و سالم ،تاکید کرد :برخی
از کارها انجام میش��ود تا گروهی خودشان را
معرفی کنن��د؛ امروز در فضای مجازی نام آنها
را سلبریتی میگذارند که متاسفانه به ویترین
جامعه هنری تبدیل ش��ده و خوب نیست که
برخی مواضع را ام��روز در صفحههای مجازی
خودشان میگیرند؛ در حالی که هدفشان نقد
و رفع آن مشکل و معضل اجتماعی و سیاسی
نیست بلکه بیشتر مقاصد خودپسندی و دیده
شدن دارند اما سیدضیاءالدین دری کاله پهلوی
و کیف انگلیسی را ساخت ولی خودش را حذف
کرد چون میخواست ارزش هنر ،فرهیختگی،
شاخصهای انس��انی و بشری و اصل مبارزه با
بیگانه و بیگانهپرس��تی مطرح شود .ضرغامی
س��اخت اثری چ��ون کیف انگلیس��ی و کاله
پهلوی را سخت و دشوار دانست و افزود :یکی
از دشواریهای فیلمسازان تاریخی وفاداری به
جهتگیریهای دینی ،ملی و اس�لامی است
که این کار سخت را دری هنرمندانه به منصه
ظهور رساند؛ هم وفادار به جهتگیریها بود و
هم مخاطب را در نظر داش��ت .من معتقدم در
آینده شخصیت سیدضیاءالدین دری بیشتر در
اذهان عمومی معرفی خواهد شد.

«سردار سنجرخان» را
لطیفی میسازد

محمدحس��ین لطیفی اعالم
کرد در حال بررسی فیلمنامه
سریال «س��ردار سنجرخان»
اس��ت تا کارگردان��ی آن را بر
عهده بگیرد.
به گزارش مهر ،مجموعه نمایش��ی «سردار
سنجرخان» قرار بود به عنوان محصول مشترک
سیمای اس��تانها و صداوسیمای کردستان به
کارگردانی سیدضیاءالدین دری به تولید برسد
که با درگذشت دری این پروژه بالتکلیف مانده
بود ولی حاال محمدحسین لطیفی خبر میدهد
که در حال بررسی این فیلمنامه است .طبق گفته
علی دارابی ،معاون امور استانهای صداوسیما،
فیلمنامه این س��ریال را دری نوشته و قرار بود
خودش ه��م آن را کارگردانی کند .قطبالدین
صادقی قرار بود مش��اور این پروژه در س��اخت
باش��د اما با درگذشت ضیاءالدین دری ،ساخت
این سریال بالتکلیف ماند و حاال محمدحسین
لطیفی که این روزها کارگردانی برنامه تلویزیونی
«شبی با عبدی» را در شبکه نسیم برعهده دارد
گفته در حال بررسی فیلمنامه این سریال است
و ممکن اس��ت کارگردانی آن را برعهده بگیرد.
محمدحسین لطیفی در این سالها کارگردانی
آثار مختلفی را برعهده داشته و در حوزه تاریخ
معاصر و آثار تاریخی نیز کار کرده است.
طنز

نهمین شب طنز انقالب اسالمی
برگزار میشود

نهمین ش��ب طن��ز انقالب
اس�لامی با عن��وان «نطنز»
برگزار میش��ود .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،نهمین ش��ب
طن��ز انق�لاب اس�لامی ب��ا
عنوان «نطن��ز» با حضور چهرهها و ش��اعران
طن��ز جبهه انقالب در بخشه��ای مختلف از
جمله نثر و شعرخوانی طنز ،استندآپ کمدی،
نمایشنامهخوانی و اجرای موسیقی و ترانه طنز
برگزار میش��ود .این برنامه ،روز سهشنبه 13
شهریور ،از س��اعت  ۱۷:۳۰در محل حسینیه
هن��ر واقع در میدان انقالب ،خیاب��ان  ۱۶آذر،
پالک  ۶۰از س��وی باش��گاه طنز و کاریکاتور
انقالب اس�لامی برگزار میشود و حضور برای
عموم در این برنامه ،آزاد است.

وطن امروز

حجتاهلل عدالتپناه ،کارگردان مستند «یک انتخابات طنزیم شده» در گفتوگو با «وطنامروز»:

طنز نباید مشکالت جدی را لوث کند
شده ،بخندد.

گروه فرهنگ و هنر :مدتهاس�ت که در مواجهه با
مس�ائل جدی و حتی بحرانها سراغ طنز میرویم
به گونهای که دیگر به آس�انی نمیتوان مرز شوخی
و ج�دی را از هم تش�خیص داد .نمونه ب�ارز آن در
انتخابات گذش�ته به چشم میخورد که طنز و هجو
س�خنان و نظرات کاندیداها و همچنین برنامههای
آنها ،تبدیل به یکی از ش�ایعترین موضوعات مورد
توجه عموم جامعه شده بود .با حجتاهلل عدالتپناه،
کارگردان مس�تند «انتخابات طنزیم شده» در این
باره به گفتوگو نشستیم .او در این مستند نگاهی
به ماجراهای انتخابات  ۹۶از دریچه طنز داشته است.

***

چه مسالهای شما را به ساخت مستند «انتخابات
طنزیم شده» ترغیب کرد؟

در ایام انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم ،چند
مساله توجه مرا به خود جلب کرد که مهمترین آنها
گس��ترش اخبار و حاش��یههای انتخابات در فضای
مجازی بود .با گسترش شبکههای اجتماعی ،اخبار
و حاشیههای انتخابات خیلی بیشتر بین مردم انتشار
پیدا میکرد و وجه اشتراک بیشتر این مطالب منتشر
شده مطالب طنز بود .طرفداران کاندیداها با زبان طنز
طرف مقابل را تخریب و استهزا میکردند و این برای
خود من این سوال را به وجود آورد که چه اتفاقی در
فضای سیاس��ی کشور ما رخ داده است که انتخاباتِ
ما ،طنزآلود شده است؟ و اساسا چرا فضای سیاسی
کش��ور ما این قدر طنزآلود اس��ت و اخبار و مسائل
سیاس��ی این گونه بین مردم بازتاب پیدا میکند؟ و
اینگونه شد که من ضمن پژوهش و بررسی دقیقتر
در این باره ،مس��اله ارتباط بین طنز و سیاس��ت را
بررس��ی کردم و به دنبال این ،رویدادهایی را که در
انتخابات سال گذشته رخ داده بود مرور کردم.
یک نکته در ارتباط با مس�تند شما این است که
به نظر میرسد در آن توجه شما به مساله انتخابات
خیلی جدیتر از نگاه شما به موضوع طنز و هجو در
انتخابات بوده است .این گزاره را قبول دارید؟

بله! من در این مستند درباره یک گزاره واضح و
مشخص در یک مقطع زمانی معین صحبت میکنم.
به طور کلی طنز و سیاس��ت یک مستند جداگانه
است که شاید در فرصت دیگری به این موضوع هم
بپردازم .البته آمادگی هم دارم که درباره این مساله
کار کنم و فیلم مس��تند دیگری ب��ا موضوع ارتباط
طنز و سیاس��ت و تاریخچه حض��ور طنز در عرصه
سیاست داشته باشم اما در مستند «انتخابات طنزیم
شده» ،همانطور که اسمش مشخص میکند،هدف
پرداختن ب��ه یک انتخابات در مقطع زمانی س��ال
 96ب��وده و ما از زاویه دید متفاوتی به این انتخابات
پرداختیم .عمدتا در اینگونه مستندها تحلیلهای
سیاسی انجام میشود و چند چهره شاخص سیاسی
مینشینند و درباره انتخابات صحبت میکنند ولی ما
در این مستند از زاویه دید طنزپردازان به انتخابات
پرداختیم .تماش��اگر حدود  8چهره از طنزپردازان
برجس��ته ایران را در فیلم میبیند؛ همچنین یک
استاد دانشگاه که تحلیلگر مسائل سیاسی است تا
با هم انتخابات یاد شده را تحلیل کنیم .طنزپردازان
برجسته نگاه نافذ و عمیقی دارند و در مسائل سیاسی
باریکبین هستند و میتوانند مسائل را از زاویه طنز
ببینن .د
گزارش محسن ش�همیرزادی :کمکم به
سراشیبی روزهای پایانی جشنواره
نزدیک میش��ویم و عمده فیلمها در س��انسهای
مختلف به نمایش درآمدهاند .در چند روز گذش��ته
بس��یاری از هنرمندان به انتقاد از نحوه برگزاری و
اداره جشن سینمای کودک و نوجوان پرداختند و
اعتراضات خود را چه در نشستهای خبری و چه در
صحبتهای پیش از اکران بیان کردند .صحبتهایی
که در یکی دو روز گذشته از جانب سام درخشانی،
حس��ین قناعت ،غالمرضا رمضانی،بیتا منصوری
و ...عنوان ش��د همگی حکایت از آن داش��تند که
برنامهریزیه��ا برای اک��ران و نمایش یکی از نقاط
ضعف این دوره محسوب شده که باعث شده است
بسیاری از فیلمهای درخور بخوبی دیده نشوند .در
این میان  ۲اثر متفاوت و البته تحسینبرانگیز روی
پرده رفتند که با نگاه مثبت مردم و منتقدان روبهرو
شد؛ فیلمهایی که وجه افتراق آنها در گیشهپسند
بودنش��ان اس��ت .انیمیش��ن «آخرین داستان»
روایت تالشهای  ۹س��اله اش��کان رهگذر اس��ت
که در نخستین اثر س��ینمایی بلند خود به دنبال
تجربهای جدید در صنعت انیمیشن بود؛ داستانی
از قصههای ش��اهنامه و برداش��تی آزاد از ماجرای
مستند برنامه س��ینما روای��ت این هفته
همزمان با هفته بانکداری اسالمی
به نقد و بررسی مس��تند «ربانک» پرداخت .در این
برنام��ه عالوه بر ص��ادق زارع نویس��نده و کارگردان
این مستند ،دکتر حسین صمصامی استاد دانشگاه،
محمدتق��ی فهیم منتق��د س��ینما و محمدمهدی
ش��یخصراف به عن��وان مجری -کارش��ناس حضور
داشتند .به گزارش «وطنامروز» ،در ابتدای این برنامه
صادق زارع ،نویسنده و کارگردان مستند «ربانک» با
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با اینکه
مس��أله مشکالت موجود در سیس��تم بانکی باید در
حوزههای علمیه حل بشود ،گفت :رهبری چند سال

روایت شما در مستند بهخصوص نیمه اول آن یک
روایت طنزآمیز است .نماها ،نوع موسیقی و روایتی
که با نریشن نقل میشود به طنز مستند میافزاید و
البته این نکته قوت مستند است.

بل��ه! خودم فکر نمیکردم ک��ه بخواهم کار طنز
بس��ازم ،من فکر میکردم اینقدر مسائل جدی برای
پرداخت��ن و کار کردن وجود دارد که ش��اید فرصت
فیلم طنز کار کردن پیدا نکنم اما درباره این مستند
احساس کردم با استفاده از ابزار طنز راحتتر میتوانم
حرف��ی را که در نظر دارم ب��ه مخاطبم ارائه کنم .به
همین دلیل در فیلم زبان طنز را انتخاب کردم.
یک پرس�ش جدی در ارتباط با جامعه ایرانی این
است که چرا عموما مردم
ما در مواجهه با بحرانها
و مش�کالت نخس�تین
انتخابش�ان رو آوردن
به طنز اس�ت؟ ش�ما به
عنوان کس�ی که درباره
ای�ن موض�وع پژوه�ش
کردهاید ،علت این مساله
را چه میدانید؟

جامعهشناس��ان تاکید دارند هنگامی که اتفاقی
در ی��ک کش��ور رخ میده��د و درب��اره آن انبوهی
طنز س��اخته و پرداخته میشود ،قطعا این مساله
یک الیه زیری��ن دارد .خود من هم درباره انتخابات
سال گذشته این مساله را احساس کردم؛ یک سری
مس��ائل و اتفاقات در فضای سیاسی کشور رخ داده

است که در ذهن بسیاری از مردم سوال ایجاد کرده
و علت ایجاد این س��والها هم عدم شفافیت است.
ممکن است دلیل این مواجهه ترس باشد .مردم به
علت ترس از تخریب شدن ،تهمت شنیدن یا حتی
بحثهای امنیتی برای انتقال مفهوم ذهنی خودشان
از ابزار طنز اس��تفاده میکنند .ام��روز حتی وقتی
مردم عادی میخواهند مطلب مهم سیاسی را نقد
کنند از زبان طنز استفاده میکنند .البته این مساله
خودش آفتهایی دارد؛ اینکه شما مسائل جدی را
با زبان طنز و پشت س��ر هم تکرار کنی ،این تکرار
باعث میشود موضوع اصلی لوث شود .مثال ممکن
است درباره حقوقهای نجومی هزاران لطیفه ساخته
شود .هزاران جوک دست
به دست بش��ود .هزاران
کاریکات��ور طراح��ی و
منتشر شود .در درازمدت
ی��ک بیحس��ی فضای
جامع��ه را پ��ر میکن��د.
در واق��ع مث��ل مخ��در
عمل میکن��د و جامعه
را بیح��س میکند ،کما
اینکه امروز هم اینقدر اخبار مرتبط زیاده شده است
که کس��ی قضیه را جدی نگیرد .این مس��ائل آفت
استفاده از زبان طنز است.

اتفاقا آقای صدرینیا در مس�تند به همین نکته
اش�اره میکند که ممکن اس�ت فردی که اختالس
میکند به لطیفه و طنزی که درباره خودش ساخته

گزارش خبرنگار «وطنامروز» از آخرین روزهای برگزاری جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان

و تو چه میدانی که «گیشه» چیست؟

ضح��اک و کاوه آهنگر
که در کیفیت طعنه به
آثار برتر جهان میزند،
انیمیش��نی که تالش
داش��ته اس��طورههای
حماس��ی فردوسی را از
دنیای ش��عر به صنعت
انیمیش��ن و روی پرده سینما بیاورد تا نسل جدید
دورافتاده از کتاب و حماس��ه،با اسطورههای ایرانی
آشنا ش��ود .این انیمیش��ن در وهله اول از آنجایی
تحسینبرانگیز است که در سینمای بدون قهرمان و
دورافتاده از حماسه ،یک جوان دهه شصتی تصمیم
میگیرد روایتی بدیع از اس��طوره داش��ته باشد .از
سویی دیگر آگاهی تاریخی ،حلقه مفقوده امروز ما
است و بیشک توجه صرف به گیشه و سود سینما
هیچگاه س��ینماگران را وادار به خلق اثری تاریخی
ی اس��ت به
نمیکند« .آخرین داس��تان» ادای دین 
فردوسی و احتماال از همین روست که ادبیات خود

را مشابه زبان فردوسی و
فارس��ی اصی��ل و کهن
انتخ��اب کرده اس��ت؛
کلمات بعضا سنگین و
ثقیل با ادبیاتی رسمی
و کهن که با ذائقه نسل
جدید همپوشانی اندکی
دارد .روایت قصه از نوعی شاعرانگی بهره برده است
و در بس��یاری از صحنهها ادای دین به موس��یقی
و هن��ر ایرانی کرده اس��ت و از همین روس��ت که
در س��کانسهای مختلف تماش��اگر الجرم باید از
قصه فارغ ش��ود و در خلسه هنر ایرانی غرق شود،
حال آنکه این کار برای مخاطب ش��اهنامهخوان یا
هنردوست و هنرخوانده پسندیدهاستاما نمیتوان
بهراحتی اظهار داش��ت که مخاطب نس��ل جدید
ن همه
ایرانی و حتی مخاطب بینالمللی بتواند با ای 
شاعرانگی ارتباط برقرار کند .آخرین داستان به نظر
تمام زنجی��ره ارزش تولید خود را یک به یک طی

در سینما روایت مطرح شد

«ربانک»؛ جبران کمکاری سینمای داستانی با مستند
پیش در پاسخ به س��والی فرمودند مسأله بانکداری
اسالمی باید در حوزههای علمیه حل بشود و بسیاری
از علما هم در ارتباط با ربا در سیس��تم بانکی کشور
هشدار دادهاند ولی متاس��فانه کسی به این موضوع
توج��ه چندانی نمیکند .دکتر حس��ین صمصامی،
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه
تاثیر س��اخت آثار فرهنگی و هنری همچون مستند
«ربانک» بر تغییر این ش��رایط چیست؟ اظهار کرد:

به نظرم یکی از مس��یرهایی ک��ه میتواند در زمینه
تبدیل دغدغههای این حوزه به مطالبه عمومی موثر
باشد ،فیلم و رسانه اس��ت ،چرا که این ابزار ظرفیت
آن را دارند که این قبیل موضوعات را تبدیل به یک
مطالبه عمومی از سوی جامعه کنند .ما در جامعهای
زندگی میکنیم که حجم نقدینگی آن به  1600هزار
میلیارد تومان میرسد که عمده آنها در این بانکها
خلق شده اس��ت .این در حالی است که  1200هزار

بله! متاس��فانه این اتفاق در بس��یاری از مسائل
جامع��ه م��ا در ح��ال رخ دادن اس��ت .نمون��هاش
مس��ائلی نظیر :ژن خوب ،آقازادهها ،اختالسها و،...
اینها مس��ائلی است که با زبان طنز به آنها پرداخته
میش��ود اما دردهای جدی جامعه اس��ت و باید از
منظر جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی بررسی
ش��وند .در انتخابات ریاس��تجمهوری  96اگر چه
حواش��ی بسیار زیاد بود اما گویا کسی نمیخواست
درباره این انتخابات صحبت کند .در صورتی که در
انتخابات س��ال  88و انتخابات سال  92این اتفاق تا
حدی رخ داد .در روزهای نخس��ت پس از انتخابات
شاهد چنین مسالهای بودیم اما بعد از تذکر رهبری
فضا تغییر کرد .فضا به شکلی بود که بعد از انتخابات
باز هم میدیدیم کلکلهای انتخاباتی یا رد و بدل
شدن پیامهای متلکگونه ادامه داشت .این مسائل
فضای جامعه را تیرهت��ر و جامعه را برای دوقطبی
شدن آماده میکرد اما رهبری بهموقع تذکر دادند؛
تذک��ری مبنی بر اینکه «بروی��د کمک کنید تا آن
کسی که رئیسجمهور شده است مسائل و مشکالت
م��ردم را برطرف کند» .متاس��فانه در جامعه امروز
ما خیلی مس��ائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی
یا بحثهای سیاس��ت خارجی وجود دارد .حل این
مسائل از سیاستمداران به اندازه کافی وقت میبرد.
حاال اگر سیاس��تمدار بخواهد تمام وقتش را صرف
رقبای سیاس��یاش کند نمیتواند به خوبی خدمت
کن��د .این تذکر را ما در فیلم ه��م دادهایم و از زبان
رهبری گفته ش��ده و به آن اشاره کردهایم .در زمان
ریاستجمهوری بنیصدر و در ابتدای دهه  60هم
این تذکرات سابقه داشته است و رهبری هم تاکید
کردند که نباید این فضا ایجاد شود و مسؤوالن باید
تمام تمرکز خود را بر خدمت کردن به مردم بگذارند.
و سخن آخر؟!

توگو
یکی از الیههای زیرینی که در ابتدای گف 
به آن اش��اره ک��ردم در مقطع برگ��زاری انتخابات
ش��ور و هیج��ان زیادی ب��ه جامع��ه وارد میکند.
باید جامعهشناس��ان ،سیاس��تمداران ،هنرمندان
و مستندس��ازان ما به طور موردی به این مس��ائل
ورود کنند و آن را به بوته نقد بکش��ند یا به عبارتی
آسیبشناسی کنند .با وجود اینکه ما سابقه و تجربه
زیادی در برگزاری انتخابات داریم ،همچنان انتخابات
در کشور ما دچار ضعفها و آسیبهای جدی است.
متخصصان و متفکران باید این مس��ائل را گوشزد
کنند تا برطرف ش��ود .اگر بنا باشد در ایام انتخابات
یک س��ری حرفها و شعارهای احساسی بگوییم تا
رای جمع کنیم یا نقدهای احساس��ی کنیم و رای
طرف مقاب��ل را از بین ببریم ،در چنین ش��رایطی
کاندیدای مناسب رای نمیآورد .کسی برنده میشود
که بتوان��د تهمت بزند و بهتر جوس��ازی کند .این
انتخابات نهتنها یک انتخابات اسالمی نیست ،بلکه
انتخابات اخالقی هم نیست .در نتیجه ما در انتخابات
پیش رو با چالش بزرگ «انتخاب گزینه مناس��ب»
ِ
روبهرو هستیم .باالخره ش��رایط جامعه به گونهای
اس��ت که برای مدیریت کش��ور به مدیران الیق و
دارای برنامه احتیاج داریم .اگر بنا باشد هر کس که
هوچیگر است یا بیشتر شانتاژ میکند ،رای بیاورد ،با
مشکالت جدیتری مواجه خواهیم شد.
کرده است؛ طراحی استریپها برای خرده داستانها
در وهله اول که نوعی مخاطبسنجی پیش از تولید
نیز برای انیمیشن محس��وب میشود و همچنین
خلق بازی رایانهای از جمله دستاوردهایی است که
میتواند آخرین داستان و کاراکترهایش را ماندگار
کند .دیگر اث��ر این دوره از جش��نواره که میتوان
اذعان داش��ت «عامهپس��ندترین فیلم جشنواره»
است،به «پاستاریونی» با بازی سام درخشانی،بهاره
رهنما ،محمد نادری وگوهر خیراندیش بازمیگردد؛
اثری خوشمزه که قصه آن پیرامون رستورانداری
و صنعت غ��ذا پیش میرود و اگرچه داس��تان در
کلیشههای ابتدایی و سیری خطی باقی مانده است
اما خلق موقعیتهای طنز و بازی درخشان نوجوان
اصفهانی در کاراکتر «هوشا» این اثر را لذتبخش و
پراقبال کرده است؛ نوجوانی که شباهت زیادی به
مجید قصههای مجید دارد و روح حاجی بازاریهای
اصفهانی در وی دمیده ش��ده و س��الها بزرگتر از
س��ن خودش فکر و عمل میکند .پاستاریونی که
ترکیب همان پاستا و بریونی است ،نگاهی توریسمی
و تصنعی به اقوام نداش��ته است و به نظر میرسد
در گیشه نیز موفقتر از سایر آثار کودک چند سال
گذشته باشد.
میلیارد تومان آن سپردههای مدتدار است که سود
س��االنه  20درصد به آن تعل��ق میگیرد و اتفاقا 95
درص��د از این رقم فقط در اختیار  5درصد از جامعه
امروز ما است .موضوعی که باعث میشود این وضعیت
هر سال بدتر و فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر شود،
سیستم بانکی است .محمدتقی فهیم ،منتقد سینما
نیز در سخنانی با تشکر از سازندگان این مستند برای
پرداختن به سوژهای که دغدغه اقشار فرودست جامعه
است ،اظهار کرد :خوشبختانه سینمای مستند ما طی
این س��الها جهش خوبی داش��ته و آن چیزی را که
سینمای بلند داستانی ما از آن غفلت میکند سینمای
مستند در حال جبران آن است.
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فیلم توقیفی کاهانی مجوز گرفت!

پ��س از مهاج��رت عبدالرضا
کاهانی ،کارگردان پرحاشیه
سینمای ایران به فرانسه ،فیلم
آخ��ر او با نام «خانم یایا» که
در پاتایا س��اخته شده است،
پروانه نمایش گرفت! به گزارش «وطن امروز»،
سخنگوی کارگروه اکران از ثبت قرارداد نمایش
چند فیل��م جدید از جمله تازهترین س��اخته
عبدالرضا کاهانی در سینماهای کشور خبر داد.
غالمرضا فرجی درباره مصوبات جلسه این هفته
شورا به ایسنا گفته است :قرارداد فیلم «مغزهای
زنگزده» هومن س��یدی بعد از نمایش فیلم
«پشت دیوار سکوت» در گروه آزادی ثبت شد
و قرارداد فیلم «الزانیا» به کارگردانی حس��ین
قناع��ت نیز در گروه ماندان��ا بعد از فیلم «یک
کیلو و بیستویک گرم» رحیم طوفان و قرارداد
«هش��تگ» رحیم بهبودیفر در گروه زندگی
بعد از فیلم «آخرین بار س��حر را کی دیدی»
و ق��رارداد ««خانم یای��ا» عبدالرضا کاهانی در
گ��روه ایران بع��د از «جاده قدیم» ثبت ش��د.
قرارداد «یک کیلو و بیست و یک گرم» در گروه
ماندانا ثبت شده و از چهارشنبه  14شهریورماه
جایگزین فیلم «همه چی عادیه» در سرگروه
میشود ولی اکران فیلم «همه چی عادیه» در
زیرگروهها ادام��ه دارد .به گفته فرجی ،قرارداد
«چراغه��ای ناتمام» نیز بعد از «دم س��رخها»
در گروه باغ کتاب ثبت ش��ده و از چهارش��نبه
اکران میشود .همچنین اکران «دمسرخها» در
سینماهای زیرگروه ادامه خواهد داشت .فیلم
«یک کیلو و بیس��تویک گرم» به کارگردانی
رحیم طوفان و تهیهکنندگی وحید نیکخواهآزاد
ب��ا بازی لی�لا زارع ،س��عید آقاخانی ،فرش��ته
صدرعرفایی ،آناهیتا افشار و ...ساخته شده است.
ادبیات

پرفروشترین دفترهای شعر دهه ۹۰
اعالم شد

فهرس��تی از پرفروشترین کتابهای شعر
دهه  ۹۰منتش��ر شده اس��ت که در آن فاضل
نظری ب��ه عن��وان پرفروشترین ش��اعر دهه
 ۹۰معرفی ش��ده است .به گزارش مهر ،مجله
اینترنتی «الفیا» وابسته به بنیاد شعر و ادبیات
داس��تانی ایرانیان فهرستی از پرمخاطبترین
کتابهای شعر ایران در دهه  ۹۰را منتشر کرد.
در این فهرس��ت کتابهای شعری که در دهه
 ۹۰باالی  ۱۰۰۰۱نسخه از آنها منتشر شده و
در یک سال اخیر دستکم یک بار چاپ مجدد
ش��دهاند آمدهاست .بر این اساس  5دفتر شعر
پرف��روش دهه  ۹۰به ترتی��ب «ضد» از فاضل
نظری در نش��ر س��وره مهر با چ��اپ ۸۵۰۰۰
نس��خه« ،کتاب» از فاضل نظری در نشر سوره
مهر ب��ا چاپ  ۵۵۰۰۰نس��خه« ،قبله مایل به
تو» از حمیدرضا برقعی در نش��ر فصل پنجم
با چاپ  ۳۳۸۰۰نس��خه« ،فیضبوک» از ناصر
فیض در نشر سوره مهر با چاپ  ۲۷۲۲۰نسخه
و «آتایا» از علیرضا آذر در نش��ر نیماژ با چاپ
 ۱۷۴۰۰نسخه هستند .بر مبنای این گزارش،
پرمخاطبترین کتاب و پرمخاطبترین شاعر
ده��ه  ۹۰فاضل نظری اس��ت و علیرضا آذر با
 3کتاب بیش��ترین کتاب پرمخاطب را در این
فهرست دارد.
سینمایجهان

چینیها «مأموریت غیرممکن» را
باز هم صدرنشین کردند

«ماموریت غیرممکن :فالآوت»
با فروش  ۷۷میلیون دالر در
چین یک ب��ار دیگر در صدر
باکسآفی��س جه��ان ق��رار
گرفت .به گزارش مهر به نقل
از ورایت��ی« ،ماموریت غیرممکن :فالآوت» به
لطف ف��روش  77/3میلی��ون دالری در اکران
آغازینش در چین ،در راس باکسآفیس جهان
قرار گرفت .رقم فروش این فیلم در پایان هفته
با احتس��اب فروش  89/1میلیون دالر در ۶۵
بازار جهان��ی در خارج از آمری��کا ،در مجموع
به  442/7میلیون دالر رس��ید که با احتساب
فروش  ۲۰۰میلیون دالر در آمریکای ش��مالی
توانس��ت به رقم ف��روش  ۶۴۹میلی��ون دالر
در جه��ان دس��ت یابد .این جای��گاه به عنوان
بزرگترین افتتاحیه برای مجموعه «ماموریت
غیرممکن» و فیلمهای تام کروز در کشور چین
شناخته میشود .شش��مین قسمت مجموعه
«ماموری��ت غیرممکن» در دیگر کش��ورها از
جمله ایتالیا در  ۶۹۶سینما  2/7میلیون دالر،
یونان در  ۹۹سینما  ۳۹۷هزار دالر ،فرانسه در
 ۴۷س��ینما  1/3میلی��ون دالر ،ژاپن در ۳۶۷
سینما  1/3میلیون دالر و آلمان در  ۴۷۶سینما
 ۹۱۹هزار دالر به دست آورد.

