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صدرنشینی کمدیها و پیشیگرفتن «آتابای» از «قهرمان»

اکران

ســینمای ایــران در حالــی هفتــه دوم آذرمــاه را
پشــت ســر گذاشــت کــه دو فیلــم کمــدی «گشــت
ارشــاد »۳ســعید ســهیلی و «دینامیــت» مســعود
اطیابی صدرنشــین فروش هفتگی هســتند و عنوان
پرفروشترینهــای هفتــه را از آن خود کردند .فیلم
«آتابــای» نیکــی کریمــی هــم در هفتــه گذشــته از
«قهرمــان» اصغر فرهادی پیشــی گرفت و دو فیلم
«قهرمــان» و «منصور» ســاخته ســیاوش ســرمدی
فروش پایاپای را تجربه کردند« .شــهر گربهها» سید

جواد هاشــمی در رتبه ششــم جدول فروش هفتگی
قــرار گرفت .نکته قابــل توجه اما آمــار فروش فیلم
«حکــم تجدیــد نظــر» اســت کــه بــار دیگــر فرضیه
شکســت اینفلوئنســرها در ســینما را اثبــات کــرد.
محمد امین کریمپور که با انتشــار ویدیوهای کمدی
نازل در اینســتاگرام مشهور شده کارگردان این فیلم
در فضــای مجــازی نزدیــک  5میلیون دنبــال کننده
دارد اما این فیلم در هفته ســوم اکران با  191سانس
فقــط  1983مخاطــب را بــه ســینما کشــاند .طبــق

اطالعات ارائه شده در سامانه سمفا «گشت ارشاد»
بــا فــروش شــش میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومانی در
ش و «دینامیــت» با دو
یــک هفتــه همچنان پرفــرو 
میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان فــروش ایــن فیلم را
تعقیب میکند.
از روز چهارشنبه دهم آذرماه ،بندربند ،تازهترین
ســاخته منیژه حکمت به چرخه اکران اضافه شــده
اســت .ایــن فیلــم  15و  16آذرمــاه با حضــور عوامل
فیلم در  2پردیس ســینمایی شــهر شیراز اکران ویژه

دارد و رضــا کولغانــی اجــرای زنــده خواهد داشــت.
رضا کولغانی که در میان نســل جــوان عالقهمند به
موســیقی بهعنوان خواننده گروه موســیقی داماهی
شــناخته میشود ،در فیلم بندر بند در نقش یکی از
اعضای گروه موسیقی با نام بندر بند بازی میکند.

از هفتــه گذشــته قرار بــود فیلم ســینمایی «گربه
سیاه» با تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی کریم
امینــی هــم به ســینماها بیاید که بــه فاصله یک روز
قبــل از اکران ،بهرام رادان با هدف فضاســازی برای
فــروش در اطالعرســانی مبهم اعالم کــرد که اکران

فیلــم به تعویق افتاده اســت .در ادامــه محمدرضا
فرجــی ،مدیــرکل دفتر نظارت بر عرضــه و نمایش،
بــا تکذیب اخبار مبنــی بر توقیف اعــام کرد که این
تعویق بنا به درخواســت پخشکننده و با هماهنگی
شــورای صنفی نمایش بوده اســت .با تغییر برنامه
اکــران همچنیــن برنامــه نمایش عمومــی «تیتی»
چهارمین ســاخته آیــدا پناهنده که بنا بــود در اواخر
آذر ماه ســالجاری اکران شود تغییر یافته و به زمان
مناسب موکول شده است.

راه یافتگان به داوری نهایی نخستین دوره معرفی شدند

در نشست خبری جشنواره بینالمللی مطرح شد

تئاتر

ادبیات

گروهفرهنگی:نشست خبری بیستمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی
و هشتمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی با حضور داوود فتحعلیبیگی
دبیر جشــنواره ،محمدحسین ناصربخت قائممقام جشــنواره و حمیدرضا اردالن دبیر
سمینار جشــنواره صبح دیروز در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد .در این
نشست داوود فتحعلی بیگی دبیر جشنواره بیستم نمایشهای آیینی و سنتی یادآور شد:
در ســال  ۶۸وقتی جشنواره راهاندازی شــد  ۱۳گروه شرکت کردند و بخش شبیهخوانی و
نقالی نبود .از دوره دوم یا سوم یک شبیهخوان برجسته به نام هاشم فیاض همت کرد و
در بخش شبیهخوانی شرکت کرد.
رفتهرفتهنهتنهابخششبیهخوانی
گسترده شد بلکه بخشهای دیگر
نیــز در جشــنواره راهاندازی شــد .او
ضمن ارائه گزارشــی از بخشهای
بیســتمین جشــنواره بینالمللــی
نمایشهای آیینی و ســنتی ،ادامه
داد :ما در این دوره از جشنواره میزبان طیفهای مختلف سنی از نونهال تا پیرمرد هستیم
که در گونههای مختلف نمایشهای آیینی و ســنتی حضور دارند .با وجود اینکه حرکت
این جشنواره به خاطر یک سال در میان الکپشتی است ولی تجربیات به جوانها منتقل
شده است .ما در بخش آموزش ضعیف هستیم زیرا در دانشگاهها به نمایشهای آیینی
و سنتی توجه نمیشود .دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی
درباره چرایی برگزاری آنالین جشنواره یادآور شد :زمانی که جلسات تصمیمگیری درباره
نحــوه برگزاری جشــنواره بود با پیک شــیوع کرونا مواجه بودیم و اعضــای برخی گروهها
نیــز مبتــا به این ویروس شــده بودند ،مــا در آن مقطع زمانی حتــی مجبور به تعطیلی
تمرینها شــدیم .از اینرو تصمیم گرفتیم برای حفظ امنیت جانی گروهها ،جشنواره را
به صورت آنالین برگزار کنیم .ضمن اینکه برگزاری آنالین امکان تماشای آثار جشنواره
برای طیف گســتردهای از مخاطبان حتی در خارج از کشــور فراهم میکند .در ادامه این
نشست حمیدرضا اردالن دبیر هشتمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی
گفت ۲۳۰ :مقاله طی  ۸دوره ارائه شده که  ۶۰مقاله از استادان ،پژوهشگران و کارشناسان
خارجی بوده است .توجه ما در این دوره از ابتدا به میانرشتهایها بوده است.

آثــار راه یافته بــه داوری نهایی نخســتین دوره
جایزهای که عنوان آن ب ه نام یکی از چهرههای
فرهنــگ گــره خــورده معرفــی شــدند؛ جایزه
ادبــی اصغــر عبداللهــی که چند ماهی اســت
در گرامیداشــت و پاسداشــت سالها فعالیت
ادبی و سینمایی این نویسنده و کارگردان شکل
گرفته است.
ëëداورانیازمیاننویسندگانشناختهشده
اوایــل دی ماه ســال گذشــته بود کــه اهالی
ادبیــات داغدار یکی دیگر از پیشکســوتان خود
شــدند ،اصغــر عبداللهی که در  65ســالگی با
زندگــی وداع گفــت .حــاال مدتــی اســت که به
پاسداشــت این نویســنده ،فیلمنامــه نویس و
کارگردان شــاهد شــکلگیری رویدادی ادبی با
عنوان جایزه ادبی «اصغر عبداللهی» هستیم.
ماه گذشته ،اسامی هیأت داوران این جایزه
در چند بخش منتشر شد؛ مهدی یزدانی خرم،
آذردخــت بهرامــی و محمد کشــاورز بهعنوان
داوران بخــش «داســتان کوتــاه» ،کامــران
سپهران ،حبیبه جعفریان و روبرت صافاریان،
داوران «بخش ناداستان» و ناهید طباطبایی،
ابوتــراب خســروی و بلقیــس ســلیمانی هــم
بهعنــوان داوران بخش رمان معرفی شــدند.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه اغلــب ایــن افــراد
از چهرههــای شــناخته شــده عرصــه ادبیــات
هســتند .قبــل از اشــاره بــه اســامی برگزیدگان
نخستین دوره این جایزه بد نیست که اشارهای
هم به اســامی هیــأت امنای آن شــود؛ افرادی

کــه در میان آنان افزون بــر ادبیاتیها ،اعضای
خانــواده زنــده یــاد عبداللهــی و هــم اهالــی
ســینما هــم دیــده میشــود .اختــر اعتمــادی
(همسر اصغر عبداللهی) ،رسول صدرعاملی
(فیلمســاز) ،علــی خدایــی (داســتاننویس)،
محمــد طلوعــی (داســتاننویس) و آرش
صادقبیگــی (داســتاننویس) اعضای هیأت
امنای این جایزه ادبی هستند.
 ëëاعالم آثار برگزیده در چندبخش
در فراخــوان این جایزه که از اواســط مرداد
ماه ســالجاری کار خود را آغاز کرده از ناشران
و نویســندگانی که کتاب چاپ نخست در سال
 ۱۳۹۹داشــتهاند دعوت شــده بود که آثار خود
را بــرای داوری بــه دبیرخانــه ارســال کننــد .در
«بخش ناداستان» نخستین دوره این جایزه 10
کتاب به داوری نهایــی راه یافتهاند ،کتابهای
«آیینــه در برابــر خورشــید» کاری مشــترک از
سیدمحســن علویزاده و سیدحسین حسینی
نورزاد از نشر نی« ،برگهایی از خاطرات من»
نوشته همایون کاتوزیان از نشر مرکز« ،به رنگ
صبر» نوشــته فاطمه نقوی از نشر امام موسی
صدر« ،حوض خون» فاطمه سادات میرعالی
از نشــر راه یار و «زیر سقف دنیا» نوشته محمد
طلوعی از نشــر چشــمه از جمله آثار راه یافته
بــه داوری نهایــی ایــن جایزه هســتند .محمد
طلوعــی به ســبب آنکــه در جمــع داوران این
جایــزه قــرار دارد از شــرکت دادن اثرخــود در
داوری نهایــی انصــراف داده اســت .در بخش

رمان هــم  10اثر به داوری نهایــی راه یافتهاند.
در میان آنها هم آثاری از نویســندگان شناخته
شــده دیده میشود؛ «الفبای الزاروس» نوشته
هــادی تقــیزاده از نشــر نیمــاژ« ،بانــو گــوزن»
نوشته مریم حسینیان از نشر چشمه «،بزها به
جنگ نمیروند» نوشته مهیار رشیدیان از نشر
نیلوفــر «،بوی مار» نوشــته میرالدیــن بیروتی
از نشــر نیمــاژ و «رخ» نوشــته فرهــاد خاکیــان
دهکــردی از نشــر بــان از جمله آثاری هســتند
کــه برگزیده بخش رمان از میــان آنها انتخاب
خواهــد شــد .بنــا براین گــزارش ،در فهرســت
داوری نهایــی بخش داســتان کوتاه هم عنوان
 10کتــاب دیــده میشــود؛ «آختامــار» نوشــته
هما جاســمی از نشر نگاه« ،اتللوی تابستانی»

نوشــته نسیبه فضل اللهی از نشر ثالث« ،بعد
از هفت قدم بلند» نوشته راضیه مهدیزاده از
نشر ققنوس« ،حافظه پروانه ای» نوشته بهناز
علیپور گســکری از نشر آگه و «دیوهای خوش
پوش» نوشته گلی ترقی از نشر نیلوفر از جمله
این کتابها هستند.
ëëگرامیداشــت یــاد نویســنده فقیــد در جایزه
«ارغوان»
گذشــته از جایزه ادبــی اصغرعبداللهی ،در
ســالجاری شــاهد گرامیداشــت یــاد و خاطــره
ایــن نویســنده و فیلمنامه نویس کشــورمان در
خــال برپایــی یکــی دیگــر از جوایــز ادبــی هم
بودیــم .برگــزاری اختتامیــه چهارمیــن دوره
جایــزه داستاننویســی «ارغــوان» در خــرداد
مــاه با گرامیداشــت دو نویســنده فقیــد ،اصغر
عبداللهــی و کامبوزیــا پرتــوی همــراه بــود .این
کارگــردان ،فیلمنامهنویــس و داســتاننویس
کشــورمان که نام وی در میان برندگان سیمرغ
بلورین بهترین فیلمنامه جشــنواره فیلم فجر
هــم ثبت شــده ،نهم دی ماه ســال گذشــته در
ســن  65ســالگی و بعــد از چند ســال مبــارزه با
بیماری ســرطان با زندگی وداع گفت .از جمله
فیلمهایــی کــه نــگارش فیلمنامــه آنهــا را این
هنرمند برعهده داشــته میتوان بــه «خواهران
غریــب»« ،نصــف مــال مــن نصــف مــال تو»،
«عینک دودی»« ،پیشــنهاد پنجــاه میلیونی»،
«غریبانه»«،مرسدس»«،آشپزباشی»«،چتری
برای دو نفر» و «خانه خلوت» اشاره کرد.

چهره

جایزهای برای گرامیداشت اصغر عبداللهی

برگزاری جشنواره نمایش های آیینی و سنتی
به صورت آنالین

فاطمه گودرزی بهجای
بازیگری آشپزی میکند!

فاطمــه گودرزی از بازیگران ســینما و تلویزیون
میگویــد کــه بــه آمــوزش آشــپزی روی آورده
اســت .ایــن بازیگــر در گفتوگــو بــا «ایــران
آنالیــن» دربــاره کــم کاریاش در بازیگــری
گفت :این روزها برای دوری از کرونا اســتراحت
میکنــم .ایــن بازیگــر در صفحه شــخصیاش
عکسهایش با عروس و پســرش را به اشتراک
میگــذارد و در یوتیــوب صفحــهای دارد کــه
برنامههای آشــپزی در
آن به اشــتراک گذاشته
اســت .وی دربــاره
پســتهای خانوادگــی
کــه با پســر و عروســش
منتشــر میکنــد ،گفت:
دوســت دارم حــال
خــوب بــه مــردم انتقــال بدهم تــا از خســتگی
ذهنی این روزها کمی دورشــان کنم و زمانی که
برنامه شــادی داشته باشم آن را ضبط میکنم
و بــه اشــتراک میگــذارم و از کامنتهایــی کــه
برایم میگذارند متوجه انتقال این حس خوب
و اســتقبال مــردم میشــوم .گــودرزی دربــاره
آمــوزش آشــپزیاش اظهــار داشــت :آشــپزی
یکــی از عالقهمندیهــای ایــن روزهایم اســت.
آشــپزی میکنــم و در یوتیوب منتشــر میکنم.
برنامههایــم خیلی مــورد اســتقبال ایرانیهای
خارج از کشــور قرار گرفتــه و در کامنتهایی که
برایم گذاشــتند خیلی اظهار خوشحالی کردند
کــه بــا دیــدن برنامههای آشــپزی من ســرگرم
شدند و حالشان خوب شده است.

