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فرصتی برای دیده شدن

درباره اصلیترین نقشهای فرعی سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر
حرف روز

احسان طهماسبی
منتقد سینما

بــا عبدالمالک ریگی (ســاعد ســهیلی)
مشــعوف و ذوقزده امــا در زمــان
اقدام بــرای انجام عملیــات در تهران،
مستأصل و پریشان .مهدی قربانی ،در
یکــی از بهترین ســکانسهایش در روز
صفر و در تراولینگ رو به عقب دوربین
در فروشــگاه ،بــه قــدری در نقــش خود
فرورفتــه کــه میــزان تــرس و اضطراب
عمیقی که در چهــره دارد ،به مخاطب
به بهترین شکل انتقال مییابد.
ëëارشیا نیکبین – ابر بارانش گرفته
آریــا ،نوجــوان شــوخ و شــنگ فیلم
کــه برای مدتــی با پدربزرگ در آســتانه

مرگــش در شــمال زندگــی میکــرده،
مقدمــه ایجــاد تحولی در ســارا (نازنین
احمــدی) را فراهــم میکنــد کــه در
ادامه ،منجر به تغییر دیدگاه عمیق در
جهانبینی او میشــود .ارشیا نیکبین،
در اولیــن حضــورش در فیلــم مجیــد
برزگــر ،نقشآفرینــی جذابــی داشــته و
توانسته به ایجاد فضایی مفرح در فیلم
مغموم برزگر ،کمک شایانی کند.
ëëسعیدپورصمیمی -دوزیست
کارنامــه پربار پورصمیمــی از ناخدا
خورشــید (ناصــر تقوایی) تا دوزیســت
(بــرزو نیــک نــژاد) پــر از نقشهــای
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نشست خبری توئیتری دبیر جشنواره فیلم فجر

تلگراف
خبــــــر

صدرنشینی یک فیلم کمیک استریپی تازه

از تکذیب ادعای حاتمی کیا تا دلیل غیبت «روز صفر»

اتفاق روز

یگانه خدامی
خبرنگار

یــک روز پــس از پایــان جشــنواره فیلــم
فجــر و برگزاری مراســم اختتامیه ،دبیر
جشــنواره یک نشســت خبــری مجازی
در توئیتــر بــه راه انداخت و به ســؤاالت
خبرنــگاران و ســایر کاربران پاســخ داد.
ابراهیــم داروغــهزاده دیــروز ظهــر در
توئیترش نوشت« :سی و هشتمین دوره
جشــنواره فیلم فجــر در چهل و یکمین
بهار انقالب با حضور پرشور سینماگران
عزیز ایران برگزار شــد .به رســم وظیفه،
پاســخگوی ســؤاالت همکاران رسانهای
خواهــم بــود ».تــا با ایــن توئیت بــر این
مسأله که شبکههای اجتماعی کارکردی
فراتر از دیــد و بازدیدهای مجازی دارند
تأکید کند.
خبرنگارانــی در همیــن توئیــت
سؤاالتشــان را از داروغهزاده پرسیدند.
ســؤاالتی که بیشــتر آنهــا دربــاره حاضر
نشــدن عوامــل فیلــم «روز صفــر» در
مراســم اختتامیــه و ســیمرغ گرفتــن
کســانی بــود کــه جشــنواره را تحریــم
کــرده بودنــد .بــه نمایندگــی از روزنامه
ایران از دبیر جشــنواره ســه سؤال درباره
نشســتهای خبری جشــنواره ،سیمرغ
نگرفتن فیلم «آتابای» و ادعای ابراهیم
حاتمی کیا دربــاره غرض ورزی در آرای
مردمی پرسیدم.
داروغهزاده در پاسخ به این سؤال که
نشستهای خبری امسال بسیار پرتنش
بود و بــا این شــرایط ضــرورت برگزاری
جلســات به این شــکل چیســت ،پاسخ
داد« :اســتقبال رســانهها از نشســتها
شــاید نشــان از ضرورت برگزاری باشد،
البته از پیشــنهادهای خــوب و جایگزین
اســتقبال میکنیم .تعداد نشســتهای
پرتنــش در اقلیــت بــود و البتــه حــال
عمومی جامعه هم بیتأثیر نیست».
جدیدترین فیلم نیکی کریمی یعنی
«آتابای» از فیلمهای مطرح جشــنواره
امســال بــود کــه هــم تماشــاگران از آن
اســتقبال کردنــد هــم منتقــدان .بــا این
حال و در شــرایطی کــه خیلیها منتظر
بودنــد در بخشهایــی مانند موســیقی
متــن جایــزه بــه حســین علیــزاده برای

ســاخت موســیقی ایــن فیلــم برســد یا
جواد عزتی ســیمرغ بهترین بازیگر مرد
را بگیرد« ،آتابای» برنده جایزه نشد.
دبیر ســی و هشتمین جشنواره فیلم
فجــر دربــاره این مســأله و در پاســخ به
اینکــه چرا هیــأت داوران توجه چندانی
بــه ایــن فیلــم نکــرد .گفــت« :فیلــم
خــوب «آتابــای» در چندیــن رشــته
مهــم کاندیــدای دریافت جایزه شــدند
و لــذا مــورد توجــه داوران بودهانــد و
کاندیداهای هر بخش شایستگی برنده
شدن و گرفتن سیمرغ دارند».
البتــه غیــر از مــن یکــی از کاربــران
هــم پرســید« :از فرآینــد ایــن انتخاب و
حتــی عــدم توجــه بــه بازیهــای جواد
عزتــی و هــادی حجــازی فــر بگوییــد».
کــه داروغهزاده نوشــت« :جــواد عزتی و
هــادی حجــازی فــر همیشــه بازیهای
درخشــانی داشتهاند و امســال هم جزو
خوبهــا بودند ،و داوران ســال ســختی
در انتخاب کاندیداهــای بازیگری نقش
اصلی مرد داشتند».
یکــی از پربحثتریــن مســائل ایــن
دوره از جشــنواره ادعاهــای ابراهیــم
حاتمــی کیــا دربــاره آرای مردمــی بود.
او پــس از اینکــه اعــام شــد فیلمــش
یعنــی «خروج» از بخــش آرای مردمی
جشــنواره خارج شده اســت گفت« :این
اتفــاق بــاورم نمیشــود ،راســتش را
بخواهید خارج شــدن فیلمــم را از آرای
مردمی کامالً مهندســی شده میدانم،
این ادعا را به گواه ســینماها و استقبالی
که شده میگویم».
از ابراهیــم داروغــهزاده پرســیدم که
پاسخش به این ادعا چیست و او گفت:
«تهیهکننــده فیلــم میتواننــد بــه خانه
ســینما مراجعه و تمــام آرای مردمی را
مالحظه کنند و اگر قانع نشدند اعتراض
کتبی خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه
کنند».
ëëدلیل سیمرغ گرفتن تحریمیها
تعــدادی از کاربران ســؤاالتی درباره
اعطای ســیمرغ به کســانی چون پیمان
معــادی داشــتند کــه پیــش از برگــزاری
جشــنواره گفتــه بودنــد ایــن جایــزه را
تحریــم کردهانــد .چنــد نفــر از کاربــران
پرســیدند کــه اعطــای جایــزه بــه ایــن

بازگشت مرد فیلنما
تئاتر روز

مریم شهبازی
خبرنگار

ماجرا به ســالها قبل بازمی گردد ،به اواســط قرن
بیســتم و زندگــی مــردی انگلیســی که سرنوشــت،
روزگار متفاوتــی پیــش روی او نهــاده بــود« .ژوزف
مریک» با آن چهره دفرمه شدهاش که نتیجه ابتال
به بیمــاری ســندروم پروتئوس بود آنقدر شــهرت
یافت که زندگیاش بهانــهای برای به روی صحنه
رفتن نمایشــنامهای نوشــته «برنــارد پامرنس» در

گزارش
روز

همشهری آنالین

ëëعبــاس توفیق ـ ســردبیر و رئیس
هیــأت تحریریــه نشــریه «توفیق»
ـ از اخبــار منتشرشــده دربــاره
احتمــال تخریب ســاختمان دفتر
تحریریــه و چاپخانــه ایــن نشــریه
اظهار ناراحتی میکنــد و میگوید
کشــورهای پیشــرفته دنیا بــه تاریخ
مطبوعات شــان اهمیت میدهند
و ســاختمانهای قدیمــی را تبدیل
به مــوزه میکننــد ،اما در کشــور ما
ســاختمان چاپخانه قدیمی نشریه
مســتقلی هماننــد «توفیــق» را
میخواهند تخریب کنند.
ëëبا گذشــت بیــش از یک ســال از
آغاز فرآیند بازسازی موزه هنرهای
معاصــر تهــران ،هماکنــون بخش
گنجینه موزه در حال ترمیم اســت
و بــه گفته رئیس این مــوزه ،فرآیند
بازســازی همچنــان ادامــه دارد و
درهــای مــوزه ســال آینده بــه روی
مخاطبان باز میشود.
ëëبرگزیــده نهایی جایــزه «عکاس
ت وحــش منتخــب مــردم»
حیــا 
ســال  ۲۰۱۹از بین  ۲۵نامــزد نهایی
ایــن رقابت معرفی شــد .تصویری
از نزاع دو موش در ایستگاه قطاری
در لنــدن کــه توســط «ســم رالی» ـ
عکاس بریتانیایی ـ به ثبت رسیده
اســت ،بــا آرای مــردم بهعنــوان
برگزیــده نهایــی جایــزه «عــکاس
حیات وحش سال» معرفی شد.
ëëتابلو نقاشی «اسپلش» از «دیوید
هاکنی»ـ نقاش مشــهور بریتانیایی ـ
در حراجی «ساتبیز» به قیمت بیش
از  ۲۳میلیون پوند فروخته شد.
«ëëبونــگ جــون هــو» کارگــردان
فیلــم «اَنگل» پــس از  ۶۶ســال به
رکــورد «والــت دیزنی» در کســب
همزمان چهار جایزه اسکار رسید.
ëëنمایش«منگیا»نوشتهوکارسلما
سالمتی که قرار بود از روز چهارشنبه
 ۲۳بهمن اجرای خــود را آغاز کند،
بــه دالیل متعــدد از جمله ســاعت
نامناسب اجرا و ...به تعویق افتاد و
به بهار سال آینده موکول شد.
ëëمجموعــه تلویزیونــی «پــرگار»
با نام قبلی «آســمان هــوای باران
دارد»  -بــ ه کارگردانــی شــهرام
شاهحســینی  -از شــنبه  ۲۶بهمــن
ماه روی آنتن میرود.
ëëفیلم مســتقل «چاقوها بیرون»
ساخته رایان جانسون موفق شد تا
آمار فروشش را در نهایت تعجب
به مرز  ۳۰۰میلیون دالر برساند.
ëëکتــاب «در آرزوی گل ســرخ» که
اثری اســت درباره شهید سلیمانی
بــرای کــودکان و نوجوانــان روانــه
بازار کتاب شد.
ëëمراسم اختتامیه مسابقه داستان
کوتــاه «میخواهــم بمانــم» روز
شــنبه  ۲۶بهمن همزمان با سالروز
میــاد حضــرت فاطمه زهــرا(س)
در مجموعــه فرهنگــی سرچشــمه
برگزار میشود.

علی شادمان در نمایی از «مردن در آب مطهر»

یکــی از روشهــای اســترلیزه کــردن
فاصلهگــذاری در ســینما که «برشــت»
مطــرح کــرد ،برقراری ارتبــاط الزم بین
اجــزای نقــش اســت تــا بتوانــد روان و
احســاس بیننــده را با فیلــم درگیر کند.
در ایــن روش ،بازیگــر بایــد نقــش را
مشــابه یک بیانیــه ایدئولوژیک مطرح
کنــد تــا بیننده بتوانــد با او همراه شــود.
طبیعتاً الزمه رســیدن بــه این مهم ،به
کــم و زیــادی نقــش و زمان حضــور در
فیلم ،وابســتگی مستقیمی ندارد .یکی
از نکات مهم برای پذیرش پیشنهادات
توســط غالــب بازیگــران در ســینمای
جهــان ،میــزان اهمیــت آن نقــش و
تأثیرگذاری آن در طول داســتان فیلم و
همچنیــن بهیادماندنیکردن آن نقش
خاص اســت ،نه زمان حضور در فیلم.
در این یادداشت ،به بررسی چند نقش
فرعــی و مکمــل مهــم در فیلمهــای
یوهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر
س 
خواهیم پرداخت.
ëëیداهلل شادمانی – سه کام حبس
حضــور کوتاه لولهکش کهنهکار فیلم
ســه کام حبــس کــه کارش را هماننــد
پزشــکی میدانــد و مجتبــی (محســن
تنابنــده) بــه شــوخی او را دکتــر صــدا

میکنــد ،هــم در تلطیف ســکانسهای
ابتدایــی فیلــم مؤثر اســت هم مختصر
معرفی از جهان فکری شــخص مذکور
ارائــه میدهد .جهانی که به نوعی راه به
تفکر هندوئیســم و مهم شمردن امری
که از ســمت شخص اتفاق میافتد دارد
و در آن ،نحــوه انجــام صحیح کار ،مهم
است نه کیفیت و ســطح اجتماعی آن.
یــداهلل شــادمانی کــه بــرای اولینبــار در
ســال نودویک و با فیلم خســته نباشــید
(افشــین هاشــمی و محســن قرایی) در
ســینما حضور یافــت ،با لهجه شــیرین
کرمانیخودبارهادرفیلمهاییهمچون
شیار 143به نقشآفرینی پرداخته است.
ëëآوین پوررئوفی– قصیده گاو سفید
بیتــای دومیــن فیلــم بهتــاش
صناعیهــا کــه نامــش را بــه یــاد بیتای
هژیر داریوش ،انتخاب کردهاند با بازی
کودک خوشآتیه ،آوین پوررئوفی ،یکی
از نقشها و بازیهای فرعی اما جذاب
این جشــنواره اســت .کودکــی که قدرت
تکلم ندارد و با مینا ،مادر ماتمزدهاش
(مریــم مقدمــی) ،زندگــی میکنــد و با
زبان بیزبانی گاهی از حضور در مدرسه
امتنــاع میکنــد و گاهی با حضــور رضا
اســفندیاری (با بــازی علیرضــا ثانیفر
که خــودش را جای دوســت پدرش جا
زده) معذب میشود و حس همدردی
مخاطب را برمیانگیزد.

ëëپانتهآ بهرام – شنای پروانه
حضــور پانتــهآ بهــرام در شــنای
پروانــه ،هماننــد حضــور فرشــته صدر
عرفایــی در نقش غمناز در فیلم شــبی
کــه مــاه کامل شــد (نرگــس آبیــار) ،جز
آن دســته نقشآفرینیهایــی اســت که
بهدلیل گریــم ســنگین و البته عجیب،
نــام بازیگر بــرای تماشــاگر در لحظات
اول به ســختی ،ممکن میشــود .بهرام
در ایــن فیلــم بــا بــازی در نقــش زنــی
کــه بــرای همرنــگ شــدن بــا جماعت
قمارباز و عیاش ،موهایش را تراشــیده،
در برخــورد با حجت (جــواد عزتی) در
عین گردنکشــی و تندخویــی ،یکباره
نرم میشــود و بــا خواهــش و توضیح،
سعی در آرام کردن حجت که بهدنبال
مســبب حادثــهای کــه بــرای بــرادرش
هاشم (امیر آقایی) رخ داده دارد.
ëëعلی شادمان – شنای پروانه و مردن در
آب مطهر
نوچه هاشــم در فیلم شــنای پروانه
که از مظنونین ماجرای پیشآمده برای
پروانه (طناز طباطبایی) است و سهراب
فیلــم مردن در آب مطهــر که بهعنوان
دوســت حامــد (متیــن حیدرینیــا) به
استقبال او در ایران آمده و با خواهرش
ســتاره (ندا جبرائیلــی) زندگی میکند،
دو نقشآفرینــی تماشــایی از علــی
شادمان در جشنواره فیلم فجر امسال،

محســوب میشــود .دو نقــش کامــاً
متفــاوت و در عیــن حــال تماشــایی از
بازیگری که در سن  10سالگی ،بازیگری
در ســینما را بــا فیلــم میــم مثــل مادر
(رســول مالقلیپور) آغــاز کرد و در فجر
امســال ،عالوه بر این دو فیلم در شــین
(فیلمی که در لیست رزروهای جشنواره
بود) نیز بازی کرد.
ëëمجتبیپیرزاده-تومان
داوود (میرســعید مولویــان) جوانی
که ســودای یکشــبه ثروتمند شــدن را
دارد با همکاری عزیز (مجتبی پیرزاده)
موفــق میشــوند بــا قمــار روی بازهای
ورزشــی ،در مــدت کوتاهــی ،ثــروت
هنگفتی را بهدست آورند و زندگی خود
را تغییــر دهند .پیــرزاده که کار خود را با
تئاتــر آغاز کــرد ،برای اولینبــار با فیلم
فروشــنده (اصغر فرهادی) وارد سینما
شد و در این فیلم با نقشآفرینی دقیق
و پرجزئیــات ،در انســجام اپیزودهــای
فیلم آخر مرتضی فرشباف ،مؤثر بود و
با بازی خود ،تا اندازهای ،در رفع چالش
ذهنی بهوجود آمده در اتمسفر فیلم بر
تماشاگر ،موفق عمل کرد.
ëëمهدی قربانی – روز صفر
پســرک پاکســتانی فریبخــورده
گروهک شــبهنظامی جنداهلل ،ســورج،
کــه در زمــان بســتن جلیقــه انتحــاری،
مصمــم و بــا اراده اســت و در مواجــه

تأثیرگــذار و خاطره انگیز اســت .او تا به
امروز هفت مرتبه نامزد دریافت جوایز
بازیگری جشنواره فیلم فجر بوده و سه
بار برنده لوح زرین یا سیمرغ بلورین در
این جشنواره شده است .او در دوزیست
و در نقش ابراهیم ،بــازی قابلتوجهی
را ارائــه داده و توانســته ضمــن نمایش
دغدغههــا و دلواپســیهای پدرانــه،
ابراهیم را خوشگذران و مغرور نشــان
دهد و پیرمردی را که با حماقتهایش،
پســرش عطا (جواد عزتی) را به دردسر
انداخته را به تصویر بکشد.
ëëنوید پورفرج – مغز استخوان
امیــر بداغی که برادرش مجید (جواد
عزتــی) را بیگنــاه در حبس دیــده ،تمام
تالشــش را میکند تــا بیگناهی بــرادر را
ثابــت کند .او از میانه فیلــم ،بازی خود را
در مغز اســتخوان آغــاز میکند و با وجود
اینکــه جنــس بــازیاش در ایــن فیلــم،
شباهتهایی با امیر در مغزهای کوچک
زنگزده (هومن سیدی) دارد اما توانسته
با اضافه کردن ظرایفی به این شخصیت،
نقشآفرینــی خوبــی در ســومین فیلــم
حمیدرضا قربانی داشته باشد.
ëëمانی حقیقی -کشتارگاه
مانــی حقیقــی کــه در ســینمای
ایــران ،فیلمهای زیادی را نویســندگی،
کارگردانــی ،تهیهکنندگــی و بازیگــری
کرده ،در فیلم عبــاس امینی ،در نقش

شــهرام متولی ،کارخانــهدار و دالل ارز،
نقشآفرینی کرده و در کنار امیرحسین
فتحی تالش کــرده روایــت دالالن ارز و
قاچاقچیان دالر را به تصویر بکشد.
ëëجواد عزتی  -آتابای و مغز استخوان
جــواد عزتــی کــه امســال پرکارترین
بازیگرسینمایایراندرفجرسیوهشت
است ،در فیلمهایی همچون دوزیست
و شنای پروانه در نقشهای اول و اصلی
بازی کرده اســت .اما در دو فیلم آتابای
(در نقــش یحیــی) و در مغــز اســتخوان
(در نقــش مجیــد) ،در دو نقش مکمل
نیــز بــه خوبــی خودنمایــی کــرده و در
آتابای با بازی متفاوت ،عالوه بر اجرای
پریشانحالی یحیی که ناشی از آشفتگی
در زندگــی شــخصی و مرگ همســرش
بوده ،بازی درونی و زیرپوســتی از مردی
درونگرا به نمایش گذاشته است.
ëëدانیال نوروش – آتابای
نــوروش که فعالیت هنریاش را در
مجموعههــای تلویزیونــی و در کودکــی
آغاز کرد ،در نقش جوانی عاشقپیشــه
بهنام آیدین در فیلم نیکی کریمی و در
مقابل بازی درخشان هادی حجازیفر،
بــه نقطــه کمالــی در کارنامــه بازیگری
خود رســیده و توانســته به ارائه موفقی
از نقش خواهرزاده آتابای که مادرش را
از دســت داده و دور از پدرش در حوالی
شهر خوی زندگی میکند برسد.

چرا «روز صفر» نبود؟

«روز صفر» فیلم مطرحی در روزهای
بـــــرش برگزاری جشــنواره فیلم فجر بود و در
نهایت در  5بخش هم نامزد دریافت
سیمرغ شد که سیمرغ بهترین فیلم بخش نگاه نو و نگاه
ملــی را بــه دســت آورد امــا آنچه ایــن فیلم را در مراســم
اختتامیــه خبرســاز کرد ایــن بود کــه هیچ کــدام از عوامل
فیلم در مراسم حاضر نشدند و جایزههایشان را نگرفتند
و حتی اینکه مجری گفت سعید ملکان کارگردان فیلم در
راه اســت و هنوز به مراسم نرسیده نتوانست صندلیهای
خالی آنها را توجیه کند .داروغهزاده در این نشست خبری
توئیتــری و در پاســخ به ســؤال یکــی از خبرنــگاران درباره
افــراد چه توجیهی داشــته اســت و دبیر
جشنواره در پاسخ به آنها نوشت« :تمام
فیلمهای حاضر در جشنواره در تمامی
رشــتهها فارغ از گرایشهای سیاسی که
معموالً هم غیر شــفاف هســتند توسط
داوران محتــرم ،داوری شــدند .تحریــم
جشــنواره فیلم فجر کلید واژه دشمنان
مــردم ایــران بود کــه با شکســت مواجه
شــد .هیــچ درخواســت انصرافــی از
جشنواره توســط تهیهکننده ،کارگردان و
بازیگران فیلم درخت گردو از جشنواره
فیلم فجر نشــده است .البته صدها نفر
از ســینماگران پس از حادثه دهشتناک
ســقوط هواپیمای مســافری ،در فضای
مجــازی صحبــت از عــدم حضــور در
جشــنواره داشــتند که به جز دو ســه نفر
همه در جشنواره حضور داشتند».
خبرنــگاران و کاربرانــی دربــاره

برادوی نیویورک شــد .مدتی بعــد ماجرای مریک
که به مرد فیلنما شــهرت یافته بود به ســینما هم
راه پیــدا کــرد ،آن هم بــه همت «دیویــد لینچ» ،از
نوابــغ ســینمای جهان .داســتان زندگــی مریک به
دومیــن ســاخته بلنــد لینــچ تبدیل شــد و در زمان
خــود هشــت نامزدی اســکار را بهدنبال داشــت که
البتــه همگــی بیســرانجام ماندند؛ با وجــود آنکه
لینــچ همــواره برگرفتــن ایــده ســاخت ایــن فیلــم
از نمایشــنامه پامرنــس را منکــر شــده امــا مســأله
اینجاســت که ســاخت این فیلم را یک سال بعد از

علت عدم حضور گروه «روز صفر» گفت« :آقای ملکان به
دو موضوع انتقاد داشــتند و اختتامیه فیلم فجر را تحریم
کردند-1 :معتقد بودند نباید افرادی که صحبت از تحریم
کردهاند یا افرادی که در نشست رسانهای اعتراض کردهاند
داوری و کاندیدا میشدند -2به پذیرش فیلم خورشید با
وجود دیر رسیدن به جشنواره اعتراض داشتند ».بهگفته او
افــرادی در حال مذاکره بودنــد تا عوامل فیلم را راضی به
حضور در مراسم کنند و مســئوالن برگزاری نمیدانستند
نتیجه این مذاکرهها چه شــده اســت بــه همین دلیل هم
شهیدی فر مجری مراسم برف و ترافیک را دلیل نرسیدن
ملکان عنوان کرد.

عملکرد هیأت انتخاب یا هیأت داوران
سؤاالتی داشتند .یکی از کاربران پرسید:
«برخی از منتقدین میگویند که داوران
محتــرم تمام فیلمهای مســتند و کوتاه
را ندیدند .ماننــد فیلم کوتاه «کوچه»».
داروغــهزاده بــه صراحــت نوشــت کــه
تمــام فیلمهــا توســط داوران بازبینــی
شــده و مسئولیت نتایج نهایی به عهده
آنهاست.
حضور نداشتن فیلم رضا درمیشیان
در جشــنواره هــم یکی دیگر از ســؤاالت
مطرح شــده بــود .اینکه فیلــم او یعنی
«مجبوریــم» و فیلــم «عنکبــوت» بــه
دالیل ســینمایی کنار گذاشــته شــدند یا
نه؟ و اینکه اصرار برای اینکه «حضور در
جشنواره به منزل ه داشتن پروان ه نمایش
اســت» باعث نشــده انتخابها در ســه
دور ه اخیــر دارای ســویههای احتیاطــی

اجــرای تئاتر مــرد فیل نما انجــام داد .حاال چندی
اســت که نمایشــی با همین عنــوان بــه کارگردانی
امیــد عزیــزی و بــه ترجمه احســان کرم ویســی در
تماشــاخانه پرویز پرســتویی میزبــان عالقه مندان
اســت .علــی برقبانــی ،آرش کابلیــان ،مجیــد
تیــزرو ،امیر عبــادی ،فاطمــه آزادی ،آرش همتی،
افشــین میرزاخانی ،معصومــه ابراهیمزاده ،مریم
هاشمزاده ،مهرداد صفایی ،امیرحسین محمدپور
و امیــد درویــشزاده بازیگرانی هســتند کــه در این
اثرنمایشی به ایفای نقش میپردازند.

غیــر ســینمایی شــود؟ داروغــهزاده بــه
ایــن ســؤال هــم بــه ایــن شــکل پاســخ
داد« :فیلمهــای زیادی نتوانســتند نظر
هیأت انتخــاب را جلب کننــد ،عالوه بر
دو فیلمــی که نام بردیــد از جمله فیلم
«آفتــاب نیمــه شــب» شــهریار بحرانی
و «اللــه» اســی نیکنــژاد یــا فیلــم کمال
تبریزی و»....
یکــی از خبرنــگاران هــم این ســؤال
را مطــرح کــرد کــه انتخــاب نشــدن
«مجبوریم» درمیشیان بهدلیل نگرانی
از اینکــه جشــنواره را تحریــم کنــد بود؟
کــه دبیر جشــنواره این مســأله را رد کرد
و نوشــت« :در مورد هیأت انتخاب بعد
از اکران عمومــی فیلمهایی که انتخاب
نشــدند بهتر میتوان قضاوت کرد ،ولی
اتفاقــاً امســال انتخابهــای رادیکالــی
داشتند».

 ëëنمایش مرد فیل نما
ëëکارگردان :امید عزیزی
ëëزمان اجرا ۱۶ :تا  ۳۰بهمن۱۹:۰۰ -
ëëتماشاخانه پرویز پرستویی

وصال روحانی
خبرنگار

«پرندگان شکاری» جدیدترین فیلم ساخت ه شده براساس داستانهای دی.س 
ی
کمیکنــز با اینکه برابر با انتظارهای قبلی صدرنشــین جــدول پرفروشهای این
هفته ســینماهای امریکای شــمالی شــد ،اما ب ه اندازهای نفروخت که انتظارش
میرفــت .این فیلم ب ه رغم اکران شــدن در  4236ســالن در امریــکا و کانادا (در
یکی از پرســالنترین اکرانهای سالیان معاصر) در چهار روز پایانی هفته بیشتر
از  33.2میلیــون دالر نفروخــت و ایــن حداقــل  15میلیــون دالر کمتــر از چیزی
بــود که بــرادران وارنر ،کمپانی تهیهکننده فیلم و همچنین کارشناســان ســینما
میاندیشیدند؛ البته سایت ارزشگذاری روتن توماتوز با دادن درجه تأییدی 81
درصد به این فیلم و سایت سینما اسکور با اهدای نمره  Bبه آن طرفداران را به
دیدن این فیلم در روزهای بعدی ترغیب کردند .بررسیها نشان میدهد که از
تماشــاگران هفته نخســت فیلم  51درصد زن و  65درصد حداقل  25سال سن
داشتهاند .کارنامه ضعیف «پرندگان شکاری» در قیاس با سایر فیلمهای کمیک
استریپی و کارهای ترکیبی چند شخصیتی زمانی بیشتر مشخص میشود که در
نظر بگیریم فیلم مشابه «جوخه خودکشی» که در سال  2016اکران شد؛ شروعی
 133میلیون دالری در گیشــههای امریکای شــمالی داشــت و البد وارنر با قطع
امید از بهبودی چشمگیر برای فیلم تازهاش طی روزهای پیشرو ،امیدش را به
ن سال بعد
قســمت دوم «جوخه خودکشی» خواهد بســت که قرار است تابستا 
به نمایش درآید .البته وضع «پرندگان شــکاری» در خــارج از مرزهای امریکای
شــمالی بســیار بهتــر بود و به نشــانه آن در  78کشــور و بــازار دیگر کــه مرتبط با
اروپا ،آســیا شــرقی ،امریکای جنوبی ،شــمال آفریقا و اقیانوسیه بودند ،مجموعاً
 48میلیون دالر کاســبی کرد و ســرآمد این گونه کشورها مکزیک با گیشهای 4/6
میلیون دالری بود و روسیه به بریتانیا ،برزیل و فرانسه هم به ترتیب 2.8 ،3.9 ،4
و  2.7میلیون دالر را به حساب این فیلم ریختند و سهم استرالیا و اندونزی هم
در این پروسه  2.6و  2.4میلیون دالر بود .یکی از تک بازارهای بزرگ باقیمانده
برای این فیلم ژاپن است که از  25اسفند نمایش آن را آغاز خواهد کرد.
ëëپسران بد 340میلیونی شدند
«پســران بد مادامالعمر» که ســومین فیلم از فرانچیز «پســران بد» بهشــمار
میآید ،بعداز ســه هفته صدرنشینی متوالی در فهرســت پرفروشهای امریکا و
کانادا این هفته مغلوب « »Birds of preyشد و با تنزلی  32درصدی در قیاس با
هفته گذشته و یک سودسازی  12میلیون دالری در روزهای پایانی این هفته در رده
دوم جدول مستقر شد .با این حال میزان پولسازی این فیلم بعداز  22روز اکران
به  170میلیون دالر رسیده است و با احتساب  17.8میلیون دالری که این هفته در
سایر قارهها و کشورها درآمد داشت ،این فیلم اینک در سطح جهان  340میلیون
دالر فروخته است و همانطور که بیشتر نیز گفتیم ،دستور ساخت قسمت چهارم
ی پیکچرز) صادر شده است.
آن هم توسط کمپانی تولیدکننده آن (سون 
ëëدور از اسکارهای اصلی اما موفق در گیشهها
یکی دیگر از فیلمهای موفق این هفته « »1917ساخته جدید جنگی سممندز
بود که هرچند در مراســم توزیع جوایز اسکار ب ه رغم فتح سه مجسمه طالیی از
تصاحــب جوایز اصلی (بهترین فیلم و برتریــن کارگردانی) بازماند اما با تنزلی
صرفاً  5درصدی درگیشــههای امریکای شمالی  9میلیون دالر تازه را کسب کرد
تــا مجموع پولســازیاش در ایــن منطقه پــس از  7هفته نمایــش  133میلیون
دالر باشــد »1917« .که متمرکز بر یک رویارویی خاص و بدفرجام بین ســربازان
انگلیسی و آلمانی در زمان جنگ جهانی اول است ،این هفته در سایر کشورهای
دنیا هم  15میلیون دالر کاسبی کرد تا مجموع درآمدسازیاش در سطح جهان
به  290میلیون دالر برســد که برای فیلم ســنگین و رنگیــن و مضمونگرا و فاقد
المانهای گیشهای رقمی عالی بهحساب میآید.
ëëفیلمهایجدیدکهنفروختند
در هفتهای که جدول پرفروشها و آمار فیلمها بشدت تحتالشعاع مراسم
توزیع جوایز اســکار (در روز دوشــنبه) قرار گرفت ،دو فیلــم جدید دیگر که اکران
شــدند ،به ســبب در اختیار داشتن ســالنهایی بسیار کم شــمار و برخی مسائل
دیگر بهغایت کم فروختند .یکی از آنها فیلم «کلیه» بود که فقط در  6سالن در
ســطح امریکا به  76هزار دالر عایدی دســت یافت و دیگری «ب ه نزد پور بیا» که
در  29تاالر از این هم کمتر فروخت و در ازای رتبه سیویکمی «کلبه» در جدول
امریکای شــمالی صاحب رتبه سیودوم آن شد .وضعیت این فیلمها در تضاد
کامل با شرایط چهار فیلم تازهای است که از امروز (پنجشنبه) و فردا در امریکای
شــمالی و قســمتهای عمــدهای از جهــان به نمایــش درمیآینــد و عبارتند از:
فیلم عاطفی و اجتماعی «تصویر» محصول جدید کمپانی یونیورسال« ،جزیره
خیالــی» ســاخته کمپانــی بلومهــاوس« ،پاییــن تپه» بازســازی یــک کار کمیک
قدیمی توســط شرکت سرچ الیت و سرانجام « ،»Sonic the Hedgehogفیلمی
ســاخته شــده براســاس یک بازی ویدئویی کــه پارامونت آن را تهیه کــرده و قرار
است در  4100سالن در سطح امریکا و کانادا ب ه نمایش درآید.

