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سینما

ادبیات
احمد دهقان:

وزیر ارشاد در اختتامیه جشنواره فیلم
کودکان و نوجوانان:

ادبیات ما نیازمند نویسندگانی است
که جهان را متفاوت ببینند

پخشکنندهقدرتمندی
در عرصه فیلم کودک نداریم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گف��ت ما در کش��ورمان 18
میلی��ون ک��ودک و نوجوان
داری��م ک��ه باید ب��رای آنها
تولی��د محت��وای باکیفیت
کنیم تا از شبکههای اجتماعی فاصله بگیرند.
به گ��زارش ف��ارس ،اختتامیه س��یویکمین
جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان
چهارشنبهش��ب  ۱۴-ش��هریورماه  -با حضور
جمعی از هنرمندان در س��الن کوثر ورزشگاه
 ۲۲بهمن برگزار شد .در این مراسم سیدعباس
صالح��ی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در
س��خنانی گفت :س��ینمای کودک و نوجوان
بخش مهمی از س��ینمای ایران اس��ت ،ما ۱۸
میلیون ک��ودک و نوج��وان داریم ک��ه آینده
جمهوری اس�لامی را میس��ازند .کارشناسان
وزارت آموزشوپ��رورش میگوین��د کودکان و
نوجوانان  ۸س��اعت از  ۲۴س��اعت روزانه خود
را در فض��ای مج��ازی میگذرانند .متاس��فانه
اکثر کودکان و نوجوانان کش��ورمان فیلمهای
مخصوص بزرگس��االن را مش��اهده میکنند
و ای��ن موضوع به علت آن اس��ت که ما در این
عرصه بخوبی عمل نکردهایم .فروش فیلمهای
کودک و نوجوان از نیمه دوم س��ال گذش��ته
تاکنون چشمگیر بوده است و این موضوع نوید
روزهای خ��وب و مبارکی را میدهد .اینکه در
تفاهمنامه سازمان س��ینمایی قید شده است
تمام سالنهای کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان تجهیز و به چرخه اکران آثار کودک
و نوجوان اضافه شود ،خبر خوبی است .در کنار
این خبره��ای خوب باید پایههای س��ینمای
کودک و نوجوان نیز در کشورمان محکم شود.
اینک��ه ما پخشکننده قدرتمن��دی در عرصه
سینمای کودک نداریم ،یک نوع ضعف است که
بای��د بزودی در صدد برطرف کردن آن برآییم.
در این مراسم همچنین برگزیدگان بخشهای
مختلف این دوره از جشنواره اعالم شدند که بر
این اساس جایزه بهترین فیلم پویانمایی کوتاه
به فیلم «باربر» به کارگردانی داریوش اسکویی،
بهترین فیلم کوتاه داستانی به فیلم «مارلون» به
کارگردانی درناز حاجیها ،بهترین بازیگر کودک
به طور مشترک به سجاد اسماعیلی برای بازی
در فیلم «لکنت» و «س��امیار محمدی» برای
ب��ازی در فیلم «تپل��ی» ،بهترین فیلمنامه به
میترا تیموریان و غالمرضا رمضانی برای فیلم
«ضربه فنی» ،بهترین کارگردانی به محمدرضا
حاجیغالمی ب��رای فیلم «لکن��ت» ،بهترین
فیلم س��ینمایی کودک به «پاس��تاریونی» به
تهیهکنندگ��ی بیتا منص��وری و بهترین فیلم
نوجوانان به فیلم «ضربه فنی» به تهیهکنندگی
غالمرضا رمضانی رس��ید .همچنین در بخش
پویانمایی نی��ز جایزه بهتری��ن کارگردانی به
اشکان رهگذر برای انیمیشن «آخرین داستان»
و جایزه بهترین انیمیشن بلند بهفیلم «عملیات
کاتمان��دو» از کش��ور کانادا اهدا ش��د .جایزه
بهترین فیلم یونیسف این دوره از جشنواره فیلم
کودکان و نوجوانان نیز به امیر مشهدیعباس
برای فیلم «دوچ» رسید.

اسپانیاییها فیلم فرهادی را
برای اسکار نپسندیدند

سینمای اس��پانیا در نهایت
فیل��م «قهرمان��ان» را ب��ه
عن��وان نماینده س��ینمای
خود در شاخه بهترین فیلم
خارجی جوایز اسکار ۲۰۱۹
برگزید .به گزارش «وطنامروز» ،کمدی-درام
«قهرمان��ان» به کارگردانی «خاویر فِس��ر» در
حالی به عنوان نماینده س��ینمای اس��پانیا در
اسکار  ۲۰۱۹از سوی آکادمی فیلم این کشور
انتخاب ش��د که  2فیلم «هم��ه میدانند» به
کارگردانی اصغر فرهادی و «غول پیکر» ساخته
مش��ترک «آیتور آرگ��ی» و «ژان گارانو» نیز
کاندیدای نمایندگی س��ینمای اسپانیا در این
رویداد س��ینمایی بودند .فیلم اس��پانیاییزبان
«هم��ه میدانن��د» که از تاریخ  ۱۲س��پتامبر
(بیست و یکم ش��هریورماه) در  ۲۳۶سینمای
اس��پانیا اکران عمومی خود را آغاز میکند به
سبب دارا بودن عوامل عمدتا اسپانیایی شانس
حضور به عنوان نماینده سینمای اسپانیا را در
شاخه بهترین فیلم خارجی اسکار داشت ولی
در نهایت تصمیمگیرن��دگان انتخاب نماینده
سینمای اس��پانیا در بخش غیرانگلیسی زبان
اسکار امس��ال ترجیح دادند اثری غیر از فیلم
فره��ادی را برای حضور در این رویداد انتخاب
کنند .فیلم «قهرمانان» که نخس��تین نمایش
جهانی خود را در جشنواره فیلم مادرید ۲۰۱۸
تجربه ک��رده بود درباره یک مربی بس��کتبال
اس��ت که پ��س از ارتکاب به جرم��ی به انجام
خدمات عمومی محکوم میشود و باید یک تیم
بسکتبال متشکل از معلولین ذهنی را هدایت
کند .این فیلم با بازی بسیاری از بازیگران آماتور
و دارای معلولیت ساخته شده است.

گزارش «وطن امروز» از نمایش «بینوایان» که قرار است با بلیتهای نجومی در هتل اسپیناس پاالس اجرا شود

بینوایان الکچری!

مدیرکل هنرهای نمایشی در گفتوگو با «وطن امروز» :اجازه نمیدهیم سالنها قیمتهای نامتعارف تعیین کنند
محس�ن ش�همیرزادی :تئاتر در س��الهای دور به
عنوان سرچشمه هنرهای نمایشی ،همواره سینما،
تلویزی��ون و حتی گاه��ی سیاس��ت و اجتماع را
جهتدهی میکرد و عمده بازیگران مطرح سینما
«خ��اک صحنه» خ��ورده بودند و خانهش��ان را نه
روی پرده که روی صحنه میدانس��تند اما از آنجا
که سالهاست هنر ،کاال ش��ده است و کار هنری
تجارت ،این قاعده برهمریخته است .سلبریتیهای
س��ینما به تئاتر میآیند ،دغدغههای اجتماعی و
اقتصادی نویسندگان ،هجوگویی و سرگرمی شده
است و در تازهترین اتفاق «بینوایان» و گریستن بر
مصیبت آنها ،بهانه دورهمی الکچریها شده است؛
اتفاقی که حسین پارسایی سال گذشته با نمایش
«اولیور توئیست» رقم زد و این بار بنا دارد نمایش
پرهزینه بینوایان را به بهای بلیتهای نجومی در
باالترین نقطه شهر به صحنه ببرد.
■■بینوایانمرفه!

سال گذش��ته بود که نمایش موزیکال «اولیور
توئیست» با بلیتهای  120هزار تومانی و صحنه
پر از سلبریتیاش از جمله نوید محمدزاده ،مهناز
افش��ار ،هوتن ش��کیبا ،آتیال و ستاره پس��یانی و...
حاش��یههای فراوان��ی را در تاالر وح��دت رقم زد؛
نمایش��ی به کارگردانی حسین پارسایی که رکورد
قیمت بلیت در گیش��ه را شکست و بسیاری دلیل
قیم��ت باالی آن را حضور پررنگ س��لبریتیهای
پرهزینه میدانستند .یک سال از این ماجرا نگذشته
است که این بار حسین پارسایی بنا دارد بعد از ایام
محرم و صفر ،نمایش��ی با اقتباس از رمان بینوایان
را روی صحن��ه ببرد .مضمون این نمایش مش��ابه
اولیور توئیس��ت موزیکال بوده اما مکان اجرای آن
به سالن «رویال هال» هتل مجلل اسپیناس پاالس
منتقل شده است که با  2500صندلی ،شنیدهها از
بلیت  250هزار تومانی آن خبر میدهد .همچنین
اختتامیه دومی��ن دوره المپیاد
رسانه
س��واد رس��انهای ب��ا معرف��ی
برگزی��دگان در تاالر س��وره حوزه هن��ری برگزار
ش��د .این رویداد توسط باشگاه سواد رسانهای ،در
 3مرحل��ه ویژه دانشآموزان ده��م و یازدهم پی
گرفته شد .به گزارش «وطنامروز» ،در این مراسم،
ابتدا دکتر سیدبشیر حسینی ،دبیر المپیاد سواد
رسانهای ضمن بیان اینکه نوجوانان حاضر در سالن
حتی ی��ک روز هم ه��زاره دوم را درک نکردهاند،
گفت :شعار این رویداد از ابتدا «المپیاد نسل هزاره
س��وم» بوده است و از همین رو تمام تالش خود
را کردهای��م در طراحیهای مختلف انجام ش��ده،
فرزندان این کش��ور را برای فردای رسانهها آماده
کنی��م .در ادامه علی رضایی ،دبیر اجرایی المپیاد
با بیان اینکه دومین دوره المپیاد سواد رسانهای با
فراخوان کشوری در اسفندماه  96آغاز شد ،افزود:
مرحله اول این رویداد اردیبهشتماه  97بین هزار
نقد فیلم امیرمحمد کرمی :فرزاد مؤتمن در
آخری��ن اثر خود ب��ا طرح قصهای
معمایی ،س��راغ ش��خصیتهایی رفته است که هر
کدام نماینده قشری از مردم جامعه امروز ما هستند.
فیل��م جدید او را میت��وان ی��ک درام اجتماعی با
تمی معمایی  -جنایی دانس��ت که بررس��ی برخی
معضالت و مش��کالت اجتماعی به وض��وح در آن
دیده میش��ود .مهمترین موضوعی که فیلم -چه با
کنای��ه و چه صراحتاً -روی آن تاکید میکند توجه
افراطی و نامعقول مردم جامعه به «حرف دیگران»
اس��ت؛ گفتههای بیپایه و اساسی که توجه به آنها
میتواند فجایعی همچ��ون «قتل نفس» را موجب
ش��ود یا انگیزه ازدواج اجب��اری ،طالق ،مهاجرت یا
فرار به خارج از کشور ش��ود .پدر سحر («پرویز» با
بازی سیامک صفری) که یک راننده کامیون است
با شوهر دادن اجباری او سعی کرده است که بهزعم
خویش جلوی رفتارهای نابهنجار و حرفهای مردم
را بگیرد اما حرف مردم و قضاوت بر پایه ش��نیدهها،
وضع را برای دختری که میخواهد زندگیاش را سر
و س��امانی دوباره بخشد سخت میکند تا جایی که
دختر س��عادت خود را در خیال سفر به کشورهای
دیگر جس��توجو میکند .مؤتمن در این فیلم به
قضاوت کردن بر اساس شنیدهها اعتراض میکند.
بس��یار اتفاق میافتد آنچه ش��نیده میشود فاصله

حضور پررنگتر سلبریتیها در این نمایش به چشم
میآید ،به گونهای ک��ه نامهایی چون بهرام رادان،
ترانه علیدوستی و محسن تنابنده شنیده میشود
و در عی��ن ح��ال از حضور قطعی پرین��از ایزدیار،
پارسا پیروزفر ،هوتن شکیبا ،نوید محمدزاده ،سحر
دولتشاهی و ...خبر داده شده است .به گفته روابط
عمومی ای��ن نمایش ،نق��ش «ژان وال ژان» برای
پارس��ا پیروزفر قطعی شده است .همچنین پریناز
ایزدیار در نقش فانتین مادر کوزت ،سحر دولتشاهی
در نقش خانم تناردیه ،هوتن شکیبا در نقش آقای
تناردیه ،س��تاره پس��یانی در نقش ک��وزت و نوید
محمدزاده در نقش ژاور نمایش «بینوایان» به ایفای
نقش میپردازند.

■■در اینستاگرام پر از درد ،در واقعیت غرق در
پول!

کارگردان این نمایش یعنی حس��ین پارسایی،
عالوه ب��ر دبیری ش��ورای سیاس��تگذاری تئاتر
ایرانشهر ،مسؤولیت مدیرکلی دفتر نمایش خانگی
را نیز برعهده دارد ،او عالوه بر این بتازگی مدیریت
هنری سالن تهران «رویال هال» هتل اسپیناس را
نیز برعهده گرفته است .وجه مشترک اقدامات وی
در دوران مسؤولیتش ،گسیل حداکثری محصوالت
هنری به سمت کاالهای تجاری بوده است؛ اتفاقی
که نهتنها در شبکه خانگی و بسیاری از تئاترهای
نازل ش��اهد بودهایم ،بلکه نمود عین��ی آن در آثار
متاخر خود پارس��ایی به چشم میخورد .بیشک
این اتفاق برای شخص «ویکتور هوگو» هم تراژدی
و ه��م کمدی توأمان اس��ت که ب��رای به صحنه
کش��اندن «بینوایان» بلیتهای  250هزارتومانی
در سالن  2500نفره هتل مجلل اسپیناس پاالس
تدارک دیده شود ،چرا که سوژههای رمان او و قشر
مستضعف ،برای رسیدن به هتل محل نمایش -در
باالترین نقطه ش��هر -هم بیش��ک دچار مشکل

خواهند شد چه رس��د به تهیه بلیتهای نجومی
 250ه��زار تومان��ی که در بهتری��ن حالت هزینه
ی��ک هفته خانواده کمدرآمد را ش��امل میش��ود.
این اشک تمس��اح موزیکال ،بیش از آنکه دغدغه
هنر و مساله معیشت مردم را دنبال کند ،به دنبال
تجارتی خوشآب و رنگ است که کارگردان-تاجر
این نمایش در عمده مسؤولیتها و آثار خود آن را
ثابت کرده است .از س��وی دیگر مدیریت تازه وی
بر این س��الن نمایش ،موجب شده بسیاری بر این
عقیده باش��ند که بینوایان س��رآغاز مسیر ساخت
نمایشهای الکچری در اس��پیناس پاالس و سایر
تاالرهای خصوصی باشد و پس از آن ،این دومینو
به احتمال با مدیریت پارسایی در سایر نقاط ادامه
پیدا کند ،هر چند بسیار امیدواریم عایدی کارگردان
و اسپانس��رهای نمایش صرفا از طریق فروش هنر
به دس��ت بیاید ،چرا که دیگر امری بدیهی اس��ت
که عمده کاالهای تج��اری هنری در پس خود به
دنبال معافیتهای مالیاتی در فعالیتهای اقتصادی
هس��تند و پدیده «پولش��ویی در هنر» این روزها
اتفاق عجیبی در صنعت فرهنگ نیست .شاید اگر
بخواهیم از کارگردان و اسپانس��رهای این نمایش
بپرسیم که «بینوایان» دقیقا در کجای نمایش شما
حس میش��وند ،اتفاقی بیهوده باشد اما این سوال
بیشتر به سلبریتیهایی بازمیگردد که صفحههای
مجازیش��ان پر از درد مردم و اعتراض به وضعیت
اقتصادی و شعارهایی چون کنسرت رایگان است
ولی وقتی مبلغ قراردادهای این نمایش نجومی به
چشم برخی میخورد« ،دنیای مجازی» را به یک
سو میاندازند و سراغ «واقعیت» خودشان میروند.

■■اجازه نخواهیم داد س�النها قیمت نامتعارف
تعیینکنند

اما از آنجا که هنوز بس��یاری از اخبار و اطالعات
پیرامون این نمایش اعالن رسمی نشده است ،سراغ

دومین المپیاد سواد رسانهای به کار خود پایان داد

المپیادی برای نسل هزاره سوم
دانشآموز از  40شهر مختلف
در سراسر کشور انجام شد .از
میان این افراد ،در بیستونهم
تیرماه 185 ،نفر برگزیده در
آزمون چندرس��انهای مرحله
دوم المپی��اد ب��ا یکدیگر به
رقابت پرداختند .در نهایت در مرحله سوم المپیاد،
 42دانشآموز برگزیده در شهریورماه  97به مدت
 6روز برای کس��ب مداله��ای طال ،نقره و برنز با
یکدیگ��ر رقابت کردند .رضایی در ادامه به یکی از
رویدادهای اضافهش��ده به المپیاد سواد رسانهای
اش��اره ک��رد و گفت« :جایزه س��رخ» ی��ا همان
«سواد رس��انهای خالق» جایزه س��االنهای است

که به معلمان و دانشآموزان
برگزیده س��واد رسانهای اهدا
میش��ود .در همین راس��تا
اف��رادی ک��ه سواالتش��ان
توسط دانشآموزان المپیاد به
عنوان سوال برتر انتخاب شده
جایزه س��وال سرخ را دریافت کرده و معلمانی که
بیشترین تعداد قبولی در مراحل مختلف المپیاد
سواد رس��انهای را داشتهاند ،برگزیده جایزه معلم
سرخ میشوند .بر اساس این گزارش ،در ادامه این
مراسم اسامی برگزیدگان جایزه سوال سرخ اعالم
ش��د .در بخش پایانی مراسم ،دکتر محمدصادق
باطنی ،دبیر علمی المپیاد س��واد رسانهای پشت

نگاهی به فیلم سینمایی «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» ساخته فرزاد مؤتمن

دردسرهای قضاوت براساس شنیدهها!

زیادی با حقیقت دارد و حتی
گاهی تکیه بر این ش��نیدهها
زندگی دیگران را از بین میبرد.
این همان چیزی اس��ت که در
فرهنگ دینی ما ب��ا عناوینی
همچون «غیبت»« ،تهمت» و
«نمامی» بشدت از آن نهی شده است .توجه به حرف
مردم در این فیلم طعنهای به مخاطب نیز هس��ت.
تماش��اچی فیلم ،با سحر بر اس��اس شنیدهها آشنا
میشود اما اینکه چه مقدار از حرفهایی که درباره
سحر گفته شد قابل قبول است بازمیگردد به اینکه
مخاطب چه مقدار به ش��نیدههای دیگران اهمیت
دهد .مؤتم��ن در این فیلم به زیبایی مخاطب را در
چنین حالتی قرار میدهد و او را میآزماید .از دیگر
نکاتی که در فیلم اخیر موتمن به چش��م میخورد،
نمایش چهره مقتدر و خوبی از پلیس است .بهرغم
اینکه پرویز اعتقاد چندانی به کارایی پلیس ندارد اما
سیر فیلم به س��متی هدایت میشود که در نهایت
پلیس با توانایی و ذکاوت خود موفق به حل پرونده
سحر و دختر مقتول دیگر میشود .نکته دیگری که

در فیلم وج��ود دارد و به نظر
میرس��د یکی از دغدغههای
مهم کارگردان است« ،چالش
کارآمدی قانون» است .مسؤول
خوابگاه دانشجویی طبق قانون
از ورود دانشجوی دختری که
پس از ساعت خاموشی به خوابگاه آمده ،جلوگیری
میکن��د .این امر باعث آوارگ��ی دختر در خیابانها
و در نهایت قتل او میش��ود .این مساله حتی فریاد
سرگرد را که خود مجری قانون است نیز درمیآورد.
اما در همین حال ،شخصی مثل «آشفته» (با بازی
آتیال پسیانی) که نفوذ و ثروت زیادی دارد ،براحتی
میتواند قانون را با خواسته خود هماهنگ و همسو
کند .در این فیلم قانون ،عاجز از حفظ جان انس��ان
و جلوگیری از سوءاس��تفاده افراد خاص اس��ت .اگر
قانون نتواند این دو وظیفه را که از مهمترین وظایف
آن به ش��مار میرود انجام دهد ،چه فایدهای دارد؟
اگر قانون برای همه نباش��د و فقط بتواند مانع افراد
ضعیف جامعه باشد ،چه ارزشی دارد؟ اینها سؤاالت
مهمی اس��ت که در فیلم «آخرین بار کی س��حر را

ش��هرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایش��ی وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی رفتیم .وی درباره هزینه
بلیت  250ه��زار تومانی این نمای��ش به خبرنگار
«وطن امروز» اظهار داش��ت :در زمینه قیمت بلیت
تئاتر ،ما هیچ کمیسیون تعریفشدهای برای تعیین
قیمت بلیتها و ارزیابی و کارشناسی آنها نداشتیم.
در گذشته که فقط سالنهای دولتی وجود داشتند،
آنها خودشان را ملزم میدانستند با توجه به شرایط
و قیمت کاالهای فرهنگی نرخ منصفانهای را تعیین
کنند ،چنانچه این مس��اله االن هم رعایت میشود
ولی در طول این چند ساله که سالنهای خصوصی
رشد پیدا کردهاند ،این قضیه تابع سیاستها و نظرات
خودش��ان شده است اما اداره کل هنرهای نمایشی
به عنوان مس��ؤول رسیدگی و نظارت بر سالنهای
نمایش��ی قطعا اج��ازه نخواه��د داد قیمتگذاری
بلیتهای نمایشی خارج از عرف و چارچوب متعارف
انجام شود .به هرحال ما مبنایی برای تعیین سقف
قیمتها داریم ،به طور مثال تاالر وحدت گرانترین
قیمتها را داش��ته و تا سقف خاصی میتواند آن را
افزایش دهد و بیش��ک بیشتر از آن مقدور نیست.
بیشترین قیمتی که در تاالر تعیین شده بود همان
بلیت  120هزار تومانی بود که بعد از مدتی مدیریت
تاالر به این نتیجه رسید که بیشتر از  80هزار تومان
رقم مناسبی نیست .به هر حال درباره اجرای آقای
پارسایی هم ما عناصر مختلفی را در نظر میگیریم
اما قطعا تعیین نرخ باید با توجه به ش��رایط سالن،
فضا و قیمت متعارف نمایشهای تئاتر باشد .ما هنوز
قیمت پیشنهادی ایشان را دریافت نکردهایم اما قطعا
تاکی��د خواهیم کرد که باب��ت بهای بلیتش قیمت
متعارفی را تعیین کند و اجازه نخواهیم داد قیمت
نامتعارفی در هر کدام از س��النها باب شود .ضمن
اینکه شرایط سالنهای خصوصی و سالنهای دولتی
را هم در نظر خواهیم گرفت.
تریبون رف��ت و بعد از بیان س��نجههای المپیاد
س��واد رس��انهای گفت :نوجوانان برگزیده در این
المپیاد بدون شک از نخبگان و آیندهسازان کشور
در عرصه رسانه خواهند بود .در همین راستا این
المپیاد یک المپیاد مسالهمحور بود که با قرار دادن
دانشآموزان در موقعیتها و مس��ائل رس��انهای
ارزیابی از آنها در  2بخش انفرادی و گروهی انجام
میشود .در همین راستا شرکت در ضبط برنامه
برنده باش شبکه  3سیما ،ارائه کمپین تبلیغاتی
برای یک فیلم سینمایی در حال ساخت ،شرکت
در یک بازی-آزمون س��واد رس��انهای مبتنی بر
واقعیت افزوده ،ارائه طرح یک مسابقه تلویزیونی
س��واد رس��انهای برای پخش از ش��بکه  4سیما
و تجرب��ه ضبط برنامه تلویزیونی در اس��تودیوی
تولیدی مجتمع شهید آوینی بسیج صداوسیما از
جمله فعالیتهای انجام شده در ایام برگزاری این
رویداد بود.
دی��دی؟» مطرح میش��ود .فیلم  2داس��تان دارد:
داستان گم شدن سحر و داستان کشته شدن یک
دختر دیگر .داستان دوم برگرفته از یک حادثه تلخ
واقعی اس��ت که چندی پیش در تهران اتفاق افتاد.
این دو داس��تان در کنار هم روایت میش��وند و در
نقاط��ی به هم ربط پیدا میکنن��د .ابتدای فیلم در
مقایس��ه با نیمه پایانی جذابیت بیش��تری دارد اما
هر چه گرهگش��ایی بیشتری انجام میشود داستان
پراکندهتر میشود .اما فیلم بیش از آنکه داستانمحور
باشد« ،پیاممحور» است .پیامهای اجتماعی شایسته
فیلم ،قصه آن را تحتالشعاع قرار داده و از جذابیت
داستان کم میکند .مث ً
ال به تصویر کشیدن کارخانه
مشروبس��ازی یا گفتوگو با ش��وهر سابق سحر،
بیشتر در خدمت پیام فیلم است تا داستان آن .شاید
اگر کارگردان ب��ه جذابیت قصه بیش از القای پیام
توجه میکرد ،نهتنها فیلم دچار شعارزدگی نمیشد،
بلکه تاثیر بیش��تری روی مخاطب داشت .بازیگران
فیلم ،ب��ازی خوبی در این فیلم س��ینمایی از خود
نشان دادهاند .در این میان شاید بتوان گفت سیامک
صفری اجرای بهتری نس��بت به بقی��ه دارد .گریم
مناسب شخصیتها نیز بخوبی در خدمت داستان
قرار میگیرد .در مجموع میتوان گفت فرزاد مؤتمن
عملکرد خوبی در این فیلم داشته و محصول مفیدی
به عرصه هنری کشور تقدیم کرده است.

احمد دهقان ب��ا بیان اینکه
نمیت��وان ب��ا ض��رب و زور
نویسنده ش��د ،گفت ادبیات
ما به نویس��ندگانی احتیاج
دارد که حرف��ی برای گفتن
داش��ته باش��ند و دنیا را متف��اوت ببینند .به
گزارش تسنیم ،نشس��ت نقد و بررسی کتاب
«مثل شیش��ه ،مثل س��فال» با حضور نرگس
فرجادامی��ن ،نویس��نده اثر و علی درس��تکار
پژوهش��گر ،احمد دهقان رماننویس و س��ارا
عرفانی از نویس��ندگان کشور در فرهنگسرای
رس��انه و فضای مج��ازی برگزار ش��د .احمد
دهقان در این نشس��ت گفت :داستاننویسی
یکسری فرمولهایی دارد ،یعنی ممکن است
هر کسی بتواند بنویسد اما داستان خوب مانند
یک ظرف پر از ُدر اس��ت .یکی از نکات مثبت
این داستان ش��خصیتپردازیهای آن است.
آدمها انگار در این داستان خلق شدهاند .نکته
دیگر درباره این کتاب این است که برخی فکر
میکنند داس��تانهای دینی فقط برای افراد
مذهبی و دارای شخصیتهای مذهبی است.
داستانهای ما همیشه مانیفست میدهند اما
نویس��نده این کتاب این کار را نکرده است؛ از
این رو اس��ت که میگویم این نویسنده موفق
خواهد ش��د .برخالف تلویزی��ون که آدمها در
آن چهره میش��وند یا براحتی یک نفر از بین
میرود ،در ادبیات یک فرد میتواند بنویس��د
اما نمیتواند نویس��نده باش��د .بدین معنا که
اگر یک کار نویس��نده خوب باشد ،مردم او را
میخواهن��د و به او و کارهای��ش رو میآورند.
یک فرد با ضرب و زور نمیتواند نویسنده شود.
فرجادامین را مخاطبان میخوانند و اینجاست
که آزمون او ش��روع شده اس��ت .ادبیات ما به
نویسندگانی احتیاج دارد که حرفی برای گفتن
داشته باشند و دنیا را جور دیگر ببینند.
گیشه

توقف اکران فیلمهای کمدی
در ایام محرم

غالمرضا فرجی گفت وضعیت
اکران فیلمه��ای کمدی در
س��ینماها بهمناس��بت ایام
محرم تغییر خواه��د کرد و
جزئیات آن هفته آینده اعالم
میش��ود .به گزارش تسنیم ،غالمرضا فرجی،
س��خنگوی کارگ��روه اکران ،درب��اره وضعیت
نمایش فیلمهای سینمایی کمدی در ایام محرم
گفت :طبق آییننامه شورای صنفی نمایش به
احترام ایام س��وگواری اباعبداهلل الحسین (ع)
سالنهای سینما حق اکران فیلمهای کمدی
را ندارن��د ام��ا اینکه ک��دام فیلمه��ا از چرخه
اکران حذف میش��وند و ب��رای ادامه نمایش
چه وضعیتی خواهند داش��ت ،در جلسه هفته
آتی این کارگروه بررس��ی خواهد ش��د .فرجی
همچنین طبق مصوبات ،عدم اکران آثار کمدی
را در ایام ع��زاداری قطعی اعالم کرد اما نتایج
مش��خص و جزئیات آنرا به جلسه آینده این
کارگ��روه موک��ول ک��رد .فیلمهایی همچون
هزارپا (ابوالحس��ن داوودی) ،دمسرخها (آرش
معیریان) ،کاتیوشا (علی عطشانی) ،من دیوانه
نیستم (علیرضا امینی) و دلم میخواد (بهمن
فرمانآرا) از جمله آث��ار کمدی در حال اکران
سینماها به شمار میروند.
سینمایجهان

درگذشت بازیگری که نقشهای
بزرگ تاریخ سینما را رد کرد!

برت رینولدز ،هنرپیشه محبوب
ده��ه  ۷۰میالدی س��ینمای
آمریکا که س��ابقه نامزد شدن
برای جایزه اسکار را در کارنامه
داش��ت ،در  ۸۲سالگی چشم
از جهان فروبس��ت .به گ��زارش خبرآنالین ،برت
رینولدز ،هنرپیش��ه نامدار آمریکایی بر اثر سکته
قلبی در بیمارس��تانی در فلوریدا درگذش��ت .او
هنگام مرگ  ۸۲س��ال داش��ت .این بازیگر سال
 ۱۹۷۲با بازی در فیلم «بازماندگان» جان بورمن
به شهرت رس��ید .این فیلم داستان  4دوست را
روایت میکند که در یک سفر تفریحی مورد حمله
قرار میگیرند« .بازماندگان » اکران موفقی داشت و
در سه رشته نامزد جایزه اسکار شد .رینولدز سال
 ۱۹۷۷ب��ا بازی در فیلم «اس��موکی و راهزن» به
یکی از بازیگرانی تبدیل ش��د که فروش فیلم را
تضمین میکند .در آن س��ال فقط فیلم «جنگ
ستارگان » بود که در گیشه موفقتر از «اسموکی
و بندیت» ظاهر ش��د .برت رینولدز همان اندازه
ک��ه برای بازی کردن در برخی نقشها مش��هور
ش��ده است ،برای رد کردن برخی از ماندگارترین
نقشهای سینمایی هالیوود هم مشهور است .از
نقشه��ای مهمی که او بازی در آنها را نپذیرفت،
میت��وان به جیم��ز باند ،هان س��ولو در «جنگ
س��تارگان» و نقش اصلی فیلم «زن زیبا » که در
نهایت به ریچارد گیر رسید ،اشاره کرد.

