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انتشار چند نمای خواندنی از تاریخ درخشان آلسعود!
کتاب «تاریخ درخشان آلسعود!» تألیف جعفر البکلی ،نویسنده و روزنامهنگار لبنانی است که حاوی مطالبی خواندنی از تاریخ
آلسعود است که با ترجمه وحید خضاب در  184صفحه و با قیمت  18هزار تومان از سوی انتشارات شهید کاظمی روانه بازار
شد .به گفته مترجم ،این کتاب تحلیلی -تخصصی نیست ،بلکه حاوی چند نما از یک تاریخ طوالنی با ابعادی مختلف است.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2720

شنبه  28اردیبهشت 1398

سینما

چرا باید ادامه «شبی که ماه کامل شد»
متفاوت از قسمت اول آن باشد

بی اطالعم!

کدام فیلمها مجوز نمایش گرفتند؟

ریگی در ژانری دیگر

پ�س از صحبتهای حس�ین انتظام�ی ،رئیس
سازمان سینمایی در کمیسیون فرهنگی مجلس
مبنی بر اینکه س�ازمان س�ینمایی قص�د دارد
فیلم «ریگی  »۲را در ادامه فیلم «ش�بی که ماه
کامل شد» با مضمون عملیات دستگیری ریگی
بسازد ،محمدحس�ین قاسمی ،تهیهکننده فیلم
س�ینمایی «ش�بی که ماه کامل ش�د» گفت :در
رابطه با تولی�د اثری به نام «ریگی  »۲بیاطالعم
و فیلم «شبی که ماه کامل شد» بهطور صددرصد
در بخش خصوصی سرمایهگذاری و تولید شده و
هیچ نهاد و س�ازمانی در ساخته شدن این فیلم
نقش نداش�ت .به گزارش «وطنامروز» ،او ادامه
داد« :ریگی» نام یک طایفه بزرگ در سیس�تان
و بلوچستان است و همه تالش ما هنگام ساخت
فیلم «شبی که ماه کامل شد» این بود که طایفه
بزرگ و اصیل ریگی و مردم بلوچ را از گروههای
افراطی جدا کنیم تا تندروی و افراطیگری به این
طایفه بزرگ نس�بت داده نشود اما متأسفانه بار
دیگر نام یک طایفه به خطا با افراطیگری مطرح
ش�د .این تهیهکنن�ده همچنین اف�زود :بدیهی
اس�ت که هرگز ما ایرانیان جنگطلب نبودهایم
و ملت ما تفکر تفرقه ،ت�رور و افراطیگری را در
طول تاریخ نفی کرده اس�ت و فیلم «ش�بی که
ماه کامل شد» هم سعی کرده صدایی جهانی در
راستای نفی خشونت داش�ته باشد و پیام فیلم
هم در همین راستاست و هدف این بوده که ندای
صل�ح ،آرامش و عش�ق به زندگ�ی را در دنیایی
بدون خشونت س�ر دهد .آخرین ساخته نرگس
آبیار به تهیهکنندگی محمدحس�ین قاسمی در
سیوهفتمین جش�نواره فیلم فجر رونمایی شد
و بیش�ترین سیمرغهای این جش�نواره را از آن
خود کرد .این فیلم قرار اس�ت از  ۱۵خردادماه و
همزمان با عید س�عید فطر در سینماهای کشور
اکران شود.

محسن شهمیرزادی« :بیاطالعم!» این عبارت بخشی
ازپاسخمحمدحسینقاسمی،تهیهکنندهفیلم«شبی
که ماه کامل ش��د» به شایعههایی بود که این روزها
درباره ساخت قسمت دوم این فیلم مطرح شده است.
موضوع س��اخت قیمت دوم« :ش��بی که ماه کامل
شد» را حسین انتظامی ،رئیس سازمان سینمایی در
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
مطرح کرد و اعالم داش��ت با حمای��ت بنیاد فارابی
«ریگی  »2در ادامه داس��تان «ش��بی که ماه کامل
ش��د» ساخته میش��ود اما وقتی اهالی رسانه درباره
جزئیات قسمت دوم این فیلم از تهیهکننده آن سؤال
پرس��یدند ،با بیاطالعی وی روبهرو شدند و قاسمی
در کنایهای اظهار داش��ت« :وقتی که ماه کامل شد
بهطور صد درصد در بخش خصوصی سرمایهگذاری و
تولید شده و هیچ نهاد و سازمانی در ساختهشدن این
فیلم نقش نداشت» .با اینوجود اگرچه قاسمی درباره
«ریگی  »2اظهار بیاطالعی کرده اما این مسأله منکر
نیت گروه سازنده برای ساخت ادامه داستان «وقتی
که ماه کامل شد» نیست ،چرا که از اساس پایانبندی
این فیلم بهگونهای رقم میخورد که مخاطب انتظار
ساخت قس��مت بعدی آن را دارد .داستان ریگی در
فیل��م نرگس آبی��ار به اتمام نمیرس��د ،بلکه روایت
زندگی ریگیها به یک یا چند قسمت دیگر نیاز دارد
تا پایان حقیقی برادران ریگی و گروهش��ان را ترسیم
کن��د« .ریگی  »2بهاحتمال فراوان س��اخته خواهد
شد؛ چه با تهیهکنندگی محمدحسین قاسمی ،چه به
سرمایهگذاری بنیاد فارابی .حتی دور از ذهن نیست
که این س��رمایهگذار و آن تهیهکننده مشترکا پروژه
ریگی  2را رق��م بزنند .با وجود احتماالت مختلف و
فارغ از اینکه تهیهکننده و س��رمایهگذار ریگی  2چه
شخص یا گروهی باشد ،قصه این فیلم یعنی ماجرای
دستگیری و خاتمه زندگی برادران ریگی اقتضائاتی
ب��ا خود به همراه دارد که زاویه نگاه و ش��یوه روایت
متفاوت��ی از داس��تان «وقتی که ماه کامل ش��د» را
میطلبد؛ داستانی که شیوه روایت آن مختص نرگس

آبیار و سینمای او در این سالهاست .بعد از ساخت
فیلم «شیار  »143نرگس آبیار در یکی از مجلههای
خارجیبهعنوانیکیازفمینیستترینکارگردانهای
دنیا معرفی شد که مفهوم فمینیسم در آثار او کام ً
ال
محسوس است .البته که اصطالح «فمینیست» لزوماً
عبارتی منفی و در معنای ضدمردانه زیستن نیست،
بلکه فمینیسم اصالتاً به زیستن با نگاهی زنانه به جهان
ارجاع پیدا میکند .میتوان ادعا کرد تمام آثار نرگس
آبیار زیستی زنانه دارد و از همین رو فمینیستیترین
فیلمهای س��ینمای ایران را خلق کرده اس��ت .این
در حالی اس��ت که در عمده فیلمه��ا ایران و جهان،
«زن» صرفاً نوعی پوشش جنسی محسوب میشود
ک��ه از زاویه نگاه مردانه در فیلم ایفای نقش میکند.
این روایت لزوماً جنسی و جنسیتزده نیست ،بلکه
فیلمهای اینچنین -که زن��ان از زاویه مردان روایت
میش��وند -ناتوان از آنند که فهمی درست از دنیای
زنان و شیوه نگریس��تن به جهان از نگاه آنها داشته
باشند ،در حالیکه در فیلمهای نرگس آبیار زنانگی
نهفقط در کاراکتر ،بلکه در نوع روایت و ش��یوه نگاه
به اتفاقات مشهود است .این اتفاق در تمام فیلمهای
آبیار ر خ داده اس��ت« .اشیا از آنچه در آینه میبینید
به شما نزدیکترند»« ،شیار « ،»۱۴۳نفس» و فیلم
آخر او یعنی«ش��بی که ماه کامل شد» همگی صرفاً
شخصیت اولشان زن نیس��ت ،بلکه در آنها دنیا به
شیوهای زنانه نگریسته و تفسیر میشود .مشکالت و
ل رویدادها همگی روایتی از دریچه زنان دارد و از
راهح 
همین جهت است که میتوان ادعا کرد آبیار توانسته
جایگاه زن در س��ینمای جهان را به شیوهای درست
ترس��یم کند .تفس��یر زنانه از گروههای تکفیری نیز
همان است که در فیلم آخر آبیار مشاهده میکنیم.
اما اهمیت آبیار و سینمای او نمیتواند برای هر ژانر
و قصهای کام ً
ال کارآمد باش��د .شاید بهترین انتخاب
برای آغاز قصه فیلمسازی پیرامون گروههای تکفیری
روایتی بود که نرگس آبیار در «ش��بی که ماه کامل
ش��د» ارائه داد .البته این نگاه با خود آسیبهایی نیز

کنایه قابل تأمل مریم امیرجاللی به محتوای برخی آثار نمایشی

خانواده «خانه به دوش» حجب و حیا داشتند

و حیای خاصی در این س��ریال
وج��ود دارد .وقتی من به عنوان
همسر ماشاءاهلل ،قربان صدقهاش
میروم ،س��ریع دیالوگم را عوض
میکنم ،چون نوعی خجالت بین من
و او حاکم اس��ت .حتی وقتی ماشاءاهلل به
خارج از کشور رفته و من با عکسش داخل حیاط صحبت میکنم ،دوست
ن��دارم حرفهایم را بچهها بش��نوند .این حیا چیز خوبی اس��ت و منحصر
به فرد اس��ت اما در س��ریالهای جدی��د این حجب و حی��ا را نمیبینیم.
من تصورم این اس��ت ک��ه مردم بیحیایی و دریدگی را دوس��ت ندارند و
اشتباه است که فکر کنیم با دیالوگهای بیپرده میتوانیم آنها را به سمت
خودمان جلب کنیم».

هنرپیش��ه س��ینما و تلویزیون ضمن اش��اره به دالیل حضور کمرنگش
در آثار طنز س��الهای اخیر س��یما ،یکی از ویژگیهای مهم س��ریالهای
ماندگاری مانند «خانه بهدوش» را حجب و حیای کاراکترها توصیف کرد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،در ش��رایطی که این روزه��ا بحث نقد محتوای
برخی محصوالت نمایش��ی تلویزیونی و ش��بکه نمایش خانگی و تناس��ب
نداش��تن آنها با فرهنگ و عرف جامعه ایرانی در رس��انهها داغ شده ،مریم
امیرجالل��ی در گفتوگوی��ی با مهر ب��ه نکات جالبی در ارتب��اط با تفاوت
محتوای محصوالت نمایشی در دورههای قبلی با شرایط فعلی اشاره کرده
است .مریم امیرجاللی ،بازیگر سریال «خانه به دوش» که بتازگی بازپخش
آن از ش��بکه آیفیلم روی آنتن رفته ،با اش��اره به یک نکته درباره رابطه
زوجی که در س��ریال «خانه به دوش» وجود داش��ت ،بیان کرد« :موضوع
جالب��ی در این س��ریال اتفاق میافتد که به نظر من خاص اس��ت .حجب

جوانترین ابرقهرمان بر پرده بزرگ

رابرت پتینسون بتمن میشود؟

بازیگ��ر بریتانیای��ی فیل��م
س��ینمایی «گرگومی��ش» در
فیل��م «بتم��ن» و در نقش این
ابرقهرمان جل��وی دوربین میرود.
به گ��زارش «وطن ام��روز» ،کاراکتر
«بتمن» را میت��وان مهمترین ابرقهرمان
تاریخ س��ینما از منظر عالقه فیلمسازان به ساخت قصههایی تازه در ارتباط
با آن دانس��ت؛ ابرقهرمانی که بازیگران نامداری تاکنون ش��انس ایفای نقش
آن را داش��تهاند .حاال اما خبر رسیده که «رابرت پتینسون» بازیگر مجموعه
فیلمهای محبوب «گرگومیش» قرار اس��ت به «بتمن» جدید بدل ش��ود.
گفته ش��ده ای��ن بازیگر در حال مذاکره اس��ت تا در نق��ش بتمن در فیلم
ابرقهرمانی به کارگردان��ی «مت ریوز» نقشآفرینی کند .در حالی که گفته

ش��ده هنوز قراردادی در این زمینه به امضا نرس��یده اما در ش��رایط فعلی
پتینس��ون اصلیترین انتخاب برای ایفای این نقش اس��ت و انتظار میرود
ب��زودی این نقش را بپذیرد .البته کمپانی برادران وارنر ،س��ازنده این فیلم،
اظهارنظری نکرده است .این فیلم که در مرحله پیشتولید است ،گفته شده
همین تابس��تان جلوی دوربین میرود .ریوز فیلمس��ازی اس��ت که  2ادامه
اخیر بر فیلم «س��یاره میمونها» را ساخته و قرار است همزمان تهیهکننده
و کارگردان «بتمن» جدید باش��د .پتینس��ون که بازیگر «گرگ و میش» و
دنبالههایش بود اکنون  ۳۲س��اله اس��ت و جوانتری��ن بازیگری خواهد بود
ک��ه در نقش بتمن روی پرده بزرگ دیده خواهد ش��د .همه این اتفاقات در
ش��ریطی قرار است به وقوع بپیوندد که کاراکتر بتمن در  2فیلم اخیر خود
یعنی «بتمن در برابر س��وپرمن» و «لیگ عدالت» ناامیدکننده ظاهر ش��ده
بود .پتینسون اکنون در حال بازی در فیلم جدید «کریستوفر نوالن» است.

مأموریتهای جدید هنری ناجا

شهرک سینمایی پلیس بزودی ساخته میشود

س��ردار ایوب سلیمانی ،جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی ساخت شهرک
س��ینمایی پلیس را از اولویته��ای کاری «ناجی هنر» دانس��ت .به گزارش
«وطنامروز» ،ساخت «شهرک سینمایی پلیس» از جمله اتفاقات مثبتی است
که میتواند زمینه ساخت آثار پلیسی با کیفیتتر در حوزه سینما و تلویزیون
را فراه��م آورد؛ اتفاق مثبتی که نیروی انتظام��ی به حمایت از آن پرداخته و
جانش��ین ناجا در تازهترین صحبتهای خود با اعالم خبر س��اخت «شهرک
س��ینمایی پلیس» در توضیح این تصمیم گفت« :از جمله اقدامهایی که در
حوزه س��اخت فیلم و سریال باید مدنظر باش��د ،فراهم کردن زیرساختهای
الزم یعنی ساخت یک شهرک سینمایی پلیس است» .وی با بیان اینکه ناجا
درباره تهیه و تولید فیلم و س��ریال سرش��ار از سناریوهای متنوع است ،اظهار
کرد« :موضوعات پلیسی از جمله موضوعات جذاب و مورد عالقه مردم است و

این برای ما یک فرصت استثنایی
اس��ت که فقط باید هنر ارائه این
قابلیت را داش��ته باش��یم .باید در
س��ال  ۹۸در یک اقدام کوتاهمدت
برای مابقی سال بویژه در هفته نیروی
انتظام��ی و ایام پایانی س��ال در حوزههای
مختلف (کودک ،مستند ،فیلم و سریال) برنامههای خود را ارائه و اجرایی کنیم
و در مرحله بعد برای سالهای آینده برنامهریزی کرده و در قالب زبان شیوای
هنر سبک زندگی عمومی را ارتقا دهیم» .ورود جدی نیروی انتظامی به این
حوزه بدون شک میتواند روند ساخت آثار نمایش پلیسی را که در چند سال
اخیر هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افت کرده ،دوباره احیا کند.

داشت که نمیتوان چندان آن را عامدانه دانست .در
این فیلم نیروه��ای امنیتی بیش از وضعیت موجود
ناکارآمد نشان داده شدند و در سکانسهای مختلف
بدون اشاره مستقیم ،تشکیالت نظامی و امنیتی ایران
به ش��کلی اگزجره منفعل و کمتوان به نظر میآمد.
قسمت دوم ریگی بناست تمام عرصه تقابل نیروهای
امنیتی و نظامی باشد .فیلمی که بیشک در تریلری
جاسوس��ی -اکشن توانایی روایت ش��دن دارد و اگر
به س��یاق قسمت نخست آن به قصه پرداخته شود،
کاری عب��ث از آب درخواه��د آمد .کما اینکه به نظر
هم نمیرسد آبیار اقبال چندانی به روایت قصههایی
داشته باشد که از جهانبینی و چارچوب عالیق او
دور اس��ت .ماجرای هیجانانگیز دستگیری ریگی
توسط نیروهای امنیتی ،نفوذ تشکیالتی جمهوری
اس�لامی ایران در میان نیروهای تکفیری و تقابل
نظامی ایران و این گروهکها به گونهای اس��ت که
روایت آن به دست کارگردانهایی کامل میشود که
تجربه توانایی خلق اثر در ژانر جاسوسی -اکشن را
دارند؛ تجربه موفقی که سیدمحمود رضوی در خلق
س��هگانه منافقین حاصل کرد« .سیانور» با روایت
انس��انمحور و ملودرامی عاشقانه و اجتماعی خلق
شد که مخاطبان مخصوص به خود را داشت و مورد
اقبال هم قرار گرف��ت .پساز آن «ماجرای نیمروز
 »1توس��ط محمدحس��ین مهدویان خلق شد که
سینمایی متفاوت از شعیبی داشت .قطع بهیقین اگر

بنا بود شعیبی قصه «ماجرای نیمروز  »1را بسازد ،با
اثری کماقبال روبهرو میشد ،چرا که از اساس قصه
با سینمای کارگردان و جهانبینیاش متفاوت بود.
قصه «ماجرای نیمروز  »1به این دلیل مورد توجه
قرار گرفت که کارگردانی اکشنساز چون مهدویان
به آن ورود کرد .در داستان «ریگی  »2نیز با روندی
مش��ابه مواجه هس��تیم و به نظر میرسد اگر تیم
سازنده و مدیران سینمایی بنا دارند اثری شایسته
و پرمخاط��ب خلق کنند ،باید ب��ه ژانری متفاوت
بیندیشند که تجربه موفق آن در «ماجرای نیمروز
 »1ثابت شد .هرچند که نمیتوان دقیقاً پیشنهاد
داد کدام کارگردان میتواند بهصورت شایستهتری
این اثر را تولید کند اما ابراهیم حاتمیکیا با خلق «به
رنگ ارغوان»« ،موج مرده» و «بهوقت ش��ام» ،احد
کاوری با ساخت «نفوذی» ،محمدحسین مهدویان
با کارگردانی «ماجرای نیمروز  »1و ابوالقاسم طالبی
با س��اخت «ویرانگر» و «قالدههای طال» از جمله
کارگردانهایی هستند که در تجربه کاری خود ثابت
کردند از پس ساخت تریلرهای جاسوسی -اکشن
بر خواهند آمد .الزم به تکرار نیست که قطعاً ساخت
فیلمهایی در این ژانر صرفاً خلق موقعیتهای اکشن
و هیجانانگیز نیس��ت ،چرا که آبیار در این زمینه
نشان داد در خلق موقعیتهای اینچنینی و جسارت
و شجاعت کارگردانی دستکمی از کارگردانهای
مرد درجهیک سینمای ایران ندارد.

یادداشتی بر مجموعه شعر «خبرهایخوب» سرود ه مریم کرباسی

یک عاشقانه پاک

ی است که
حس�نا محمدزاده :شاعر به منزل ه نقاش 
باید تصاویر ذهن��یاش از واقعیات یا جهان انتزاع
را ب��ه بهترین ش��کل ممکن نقاش��یکند« .مریم
کرباسی» در مجموع ه «خبرهایخوب» مضامین
اش��عار را غالب��ا از جهان زیس��تهاش میگیرد .او
تمایل زیادی به بیان حاالت روحی خود و بازتاب
حقیقی غم ،عش��ق و آنچه در اطرافش میگذرد،
دارد و اصال��ت واقعیت برایش از هر چیزی مهمتر
اس��ت .حتی وقتی که شعری مذهبی با محوریت
حض��رت رقیه(س) مینویس��د از دنیای اطرافش
جدا نمیش��ود« :یک ش��مع ،یک عروسک و یک
روس��ری س��بز /آوردم و کنار اتاقم گذاشتم /روی
دلم که حسرت دختر همیش��ه داشت /این شعر
را به نیت مرهم گذاش��تم» .او مفاهیم ذهنیاش
را با بیپردهترین ش��کل ممکن آن هم با صداقتی
دوستداش��تنی بیانمیکند« :م��ن یقیندارم به
تعداد تم��ام ش��اعران /بارگاهت تا همی��ن امروز
شاعر داشته» یا «خس��تهام از راه طوالنی بگو جا
میدهی /گوش ه خاک خراسانت «نجفآباد» را؟»
از طرف��ی میدانیم ک��ه در پرتو تغیی��ر و تکامل
س��اختارهای فرهنگی در دنیای امروز ،همسر در
نقش معش��وق ،جایگاه قابل تأملی در شعر یافته
ی خوب» هم از
اس��ت که عاش��قانههای «خبرها 
این شاخصه برخوردارند« :مینشینم در آشپزخانه
که بیای��ی و بعد عصرانه /هم به فکر من و خودت
باشی ،هم به اوضاع خانه فکرکنی» .با یک بررسی
اجمالی میتوان پیبرد که مریمکرباسی تمایلی به
پیچاندن مفهوم در الیههای تصویر و تخیل ندارد؛
بهعالوه کمتر سراغ بازیهای زبانی برای تشخص
بخشیدن به شعرش میرود .اما چند نمون ه موفق
از این دست البهالی ابیات به چشم
میخورد که نشان میدهد شاعر
میتوان��د از ظرفیته��ای
هنریاش بخوبی کاربکشد.
یک��ی از ای��ن ظرفیته��ا،
ی اس��ت ک��ه
آش��ناییزدای 
نوعی هنجارشکنی در حوزه
زبان اس��ت .در واقع شاعر با
غریبه كردن مفاهیم آشنا و
مشكل كردن فرمها میتواند
لحظ�� ه ادراك مخاطب را
به تعویق بیندازد و باعث
ایج��اد ل��ذت و ذوق ادبی
در او شود« :چقدر پنجره
خشکیده پش��ت گلدانها/
چقدر چش��مهش��د آواره

از روایتشان» ،اولین ویژگی این تصویر ،تناقضی
اس��ت که ذهن مخاطب را درگیرمیکند .معموالً
گلدانها پش��ت پنجره خش��ک میش��وند .پس
چگـونه شاعـر ،پنجره را پشت گلدانها خشکیده
میبیند؟ و چه اتفاقی در دنیای بیرون ممکن است
باعث اینگونه دیدن شود؟ یا اینکه چشمهها معموال
خشکمیش��وند ،چگونه میتوان چشمه را آواره
تصور کرد؟ در واقع پنجره خشکیده و چشم ه آواره،
چارچوبهای عادت را در ذهن و ضمیـر مخاطب
میش��کند .در غزلی که به شهید محمد حجتی
تقدی م شده میخوانیم« :پرنده رفت و نیامد ،پرنده
بال نداشت /پرنده آمدنش دیگر احتمال نداشت».
ی است .اما شبکه خیال آن،
این هم غزلی تصویر 
سادهتر اس��ت و ابهامی را برای خواننده به دنبال
ندارد .پرنده ،تصویر نوجوانی اس��ت که شهادتش
کوچی بدون بازگشت قلمداد ش��ده ،در واقع این
تصویر در سطح ،شکل گرفتهاست .تصویری واقعی
و قاب��لدرک در قلمرو محسوس��ات که نیازی به
ت است:
تبیین آن نیست یا تصاویری که در این بی 
«داش��ت در من زندگی شور قشنگی مینواخت/
رفتی و هم دل شکس��ت و هم شکستی ساز را»؛
همینطور تشخیص و جانبخش��ی که شاعر برای
تانکها قائلشده« :چه نخلها و رطبهای نارسی
که نک��رد /دهان پر طمع تانکها رعایتش��ان».
هرچند س��الم نبودن زبان (حذف «را» مفعولی و
فاصله افتادن میان اجزای فعل مرکب) توانس��ته
اندکی از لذت تصویری ش��عر بکاه��د اما توانایی
شاعر را در خلق تصویر نمیتوان انکار کرد .مسلما
هدف از این نوش��تار ،بارز کردن برخی اش��کاالت
زبانی و فرمی نبوده اس��ت ،بلکه مقصود بررس��ی
جهان ذهنی ش��اعر و تحلیل نگاه او اس��ت .مریم
کرباس��ی میداند که یک شعر ،برای تأثیرگذاری
بیشتر و ماندگاریاش باید از حیث تخیل عمیقتر
باش��د و شاعر باید با شگردهای گوناگونی که در
دستدارد خواننده خود را به فضاهای
ذهنی و انتزاعی سوقدهد.
او میدان��د که باید به
س��الم بودن زبان
اهمیت بیشتری
بدهد و ع�لاوه بر
آن به هنجارشکنیها
و نوآوریهایی در حوزه
زبان هم نی��از دارد .مجموعه
«خبره��ایخوب» توس��ط
انتشارات شهرستانادب در
بهار  95منتشر شده است.

پروانه نمایش  ۳فیلم از جمله
«قس��م» و «شاهکش» صادر
شد .به گزارش روابطعمومی
س��ازمان امور س��ینمایی و
سمعی بصری ،شورای پروانه
نمایش فیلمهای سینمایی برای  ۳فیلم مجوز
نمایش صادر کرد .در جلسه اخیر این شورا که
با حضور اکثریت اعضا برگزار شد ،مجوز نمایش
«ش��اهکش» به تهیهکنندگی عباس نادران و
کارگردانی و نویس��ندگی وحی��د امیرخانی با
موضوع جنایی و «قسم» به تهیهکنندگی جلیل
ش��عبانی و کارگردانی و نویس��ندگی محسن
تنابنده با موضوع اجتماعی صادر شد .همچنین
«من میترسم» به تهیهکنندگی ،کارگردانی و
نویسندگی بهنام بهزادی با موضوع اجتماعی
هم پروانه نمایش گرفت.

گیشه سینمای ایران و قربانیان
«سامورایی در برلین»!

با گذشت یک هفته از فروش
فیلمهای س��ینمایی در ماه
مبارک رمضان ،شاهد قربانی
شدن  ۵فیلم سینمایی برای
فروش بیشتر «سامورایی در
برلین» هستیم ،چراکه از یکسو شرایط اکران
برای فیلمسازان فیلمهای رمضان فراهم نبوده
و اغل��ب آنها فرصت کافی برای معرفی فیلم و
تبلیغات الزم را نداشتند و از سوی دیگر برخی
کارش��کنیها مانع ار رعایت عدالت در زمینه
توزیع سالن س��ینما در میان فیلمهای اکران
رمضانی ش��ده است .با این همه بر اساس آمار
اعالم ش��ده در این هفته و در مجموع فروش
فیلمهای «متری شیش و نیم» به  25میلیارد
و  100میلی��ون توم��ان« ،چهارانگش��ت» به
 ۱۰میلیارد و  550میلی��ون تومان« ،تگزاس
( »)۲ب��ه  10میلی��ارد و  200میلیون تومان،
«زندانیها» به  5میلیارد و  50میلیون تومان،
«ژن خ��وک» ب��ه  ۳میلی��ارد و  340میلیون
تومان« ،پیشونیس��فید ( »)۳ب��ه  ۲میلیارد و
 950میلیون تومان« ،غالمرضا تختی» به یک
میلیارد و  900میلیون تومان« ،س��امورایی در
برلین» به یک میلی��ارد و  50میلیون تومان،
«نبات» به  230میلیون تومان« ،به دنیا آمدن»
به  60میلیون توم��ان« ،وکیل مدافع» به 50
میلیون تومان« ،خانه دیگری» به  40میلیون
تومان و «تولدت مبارک» به  10میلیون تومان
رسیده است.
تلویزیون

فصل دوم «شوکران» پاییز میآید

مدیر ش��بکه  4سیما از آغاز
پخ��ش س��ری دوم برنام��ه
گفتوگومحور «ش��وکران»
در مهرماه س��ال جاری خبر
داد .به گزارش فارس ،مسعود
معینیپور ،مدیر ش��بکه  4س��یما در پاسخ به
این پرس��ش که فصل دوم برنام��ه تلویزیونی
«ش��وکران» از چه زمانی پخش میش��ود ،در
حساب توئیتری خود نوشت« :از دیماه  ۹۷در
شبکه  4تمام زمینههای شوکران (فصل دوم)
آماده اس��ت و به ادامه کار مصریم .وی با بیان
اینکه شوکران محصول مش��ترک شبکه  4و
حوزه هنری است ،ابراز امیدواری کرد فصل دوم
این برنامه از اول مهر روی آنتن برود».
سینمایجهان

 ۴۵هزار امضا برای بازسازی فصل
هشتم سریال «بازی تاج و تخت»!

عالقهمندان ناراضی س��ریال
«ب��ازی ت��اج و تخ��ت» ب��ا
راهاندازی کمپینی اعتراضی،
از ش��بکه  HBOخواس��تار
بازس��ازی فص��ل آخ��ر این
مجموع��ه ،اخراج س��ازندگان و س��پردن امور
به نویس��ندگانی جدید ش��دهاند .ب��هگزارش
خبرآنالین ،س��ریال «بازی ت��اج و تخت» بعد
از  ۱۰س��ال و گذش��ت  ۸فصل به انتهای راه
خود نزدیک ش��ده است و یکشنبه شب آینده
 ۱۹مه ( 29اردیبهش��ت) آخرین قسمت این
سریال پخش خواهد شد .با این وجود گروهی
از هواداران ناراضی و عصبانی این مجموعه در
حال جمعآوری امضا هستند تا شبکه HBO
را وادار کنند فصل هش��تم و پایانی این سریال
را بازسازی کند و سازندگان آن را اخراج و کار
نویس��ندگی را به افراد جدید واگذار کند .یکی
از طرف��داران مجموع��ه «بازی ت��اج و تخت»
عریضهای نوش��ت و خواس��تار بازسازی فصل
هش��تم مجموعه «بازی تاج و تخت» شد .این
عریضه را که در فضای مجازی منتش��ر ش��ده
بیشتر از  45هزار نفر امضا کردهاند.

