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«کاتیوشا» از چهارشنبه در سینماها
مصوبات جدید کارگروه اکران فیلم های ســینمایی اعالم
شد.
غالمرضا فرجی ،سخنگوی کارگروه اکران ،درباره جلسه
دیروز این شــورا به ایســنا گفت« :قرارداد فیلم «شــعله ور»
حمید نعمتا ...برای اکران در سرگروه کورش پساز فیلم
«هزارپا» ثبت شد و از همین هفته دو فیلم جدید در سینماها
نمایش داده میشوند ».به گفته وی اکران فیلم «من دیوانه
نیستم» علیرضا امینی در ســرگروه ایران به جای فیلم «به
وقت خماری» و فیلم «کاتیوشا» علی عطشانی به جای «دلم
می خواد» در سرگروه زندگی از چهارشنبه سوم مردادماه
آغاز میشود.
مجیــد صالحی ،مهــران احمــدی ،بــرزو ارجمنــد ،پژمان
جمشــیدی ،هــادی کاظمــی ،محمدرضــا داودنــژاد و
محمدرضا هدایتــی از بازیگران فیلم «من دیوانه نیســتم»
امینی هستند .در «کاتیوشا» هم بازیگرانی از جمله هادی
حجازیفر ،احمد مهرانفر ،میترا حجار ،لیال اوتادی ،ارژنگ
امیرفضلی ،نیما شاهرخ شاهی ،بیژن بنفشه خواه و قاسم
زارع بازی کرده اند.

آمار خیره کننده سینمای ایران در تیرماه 97
رئیس کانــون پخش کنندگان ســینما از آمــار خیره کننده
در فروش و تعداد مخاطبان ســینمای ایــران در تیرماه 97
خبر داد.
علی ســرتیپی ،رئیس کانــون پخش کنندگان ســینما در
گفت وگو با فارس ،درباره وضعیت اکران تیرماه امســال
گفــت« :فروش تیرماه امســال ســینمای ایران نســبت به
تیرماه سال  96با وجود نمایش بازی های جام جهانی در
سالن های سینما و گرمای هوا افزایش داشته است ».وی
ادامه داد« :سینماهای کشور تیرماه امسال  24میلیارد
تومان فروش و دو میلیون و  850هزار مخاطب داشته اند
که این رقم در تیرماه سال پیش 13 ،میلیارد فروش و یک
میلیون و  945هزار مخاطب بوده است».
رئیــس کانــون پخش کننــدگان دربــاره دالیــل افزایش
مخاطبان ســینمای ایــران گفــت« :این افزایــش فروش
ســه دلیل عمده دارد؛ اول رونق ســینماهای کشور ،دوم
نمایــش فیلم هــای کمدی و ســوم افزایــش مجتمع های
سینمایی».

اکران فیلم های کوتاه ادامه می یابد
اکــران تابســتانه فیلم هــای کوتــاه بــا نمایش شــش اثر از
مردادماه آغاز میشود.
به گزارش مهر ،جلســه هم اندیشــی کارگردانان مجموعه
فیلمهای کوتاه نوروزی و اکران تابستانه فیلم کوتاه با مدیر
گروه «هنر و تجربه» برگزار شــد .با توجه به موفقیت اکران
مجموعه فیلم های کوتــاه نوروز ،کارگردانــان این فیلم ها
کارگردانان طرح اکران تابستانه فیلم های کوتاه
به همراه
ِ
با حضور جعفر صانعی مقــدم مدیرعامل ســینمای «هنر و
تجربه» و امیرحسین علم الهدی ،جلسه هم اندیشی برای
تداوم اکران مجموعه فیلمهای کوتاه را برگزار کردند.
در این جلسه کاوه مظاهری کارگردان فیلم کوتاه «روتوش»
و آرین وزیردفتری کارگردان فیلم «هنوز نه» از تجربه های
اکــران فیلم هــای کوتــاه نــوروز ســخن گفتنــد و دالیــل
موفقیتهای این فیلمها را در اکران برشمردند.
اکران تابســتانه فیلمهای کوتاه از هفته دوم مــرداد ماه آغاز
میشود« .سایه فیل» ســاخته آرمان خوانساریان« ،هشتگ
ساعت چهار» ساخته عاطفه محرابی« ،تناوب» ساخته علی
خوشــدونی فراهانی« ،ســکوت» ساخته مشــترک فرنوش
صمدیوعلیعسگری«،بارانآهستهمیبارد»ساختهسعید
نجاتی و «مارلون» ســاخته درناز حاجیها از جمله فیلمهایی
اســت که قرار اســت از هفتــه دوم مرداد بــه نمایــش درآید.

چرا «به وقت خماری» فیلم خوبی است؟ و چرا در گیشه شکست خورد؟

یک تلهفیلم سرگرمکننده در سینما
مصطفــی قاســمیان  -کمــدی اجتماعــی «بــه وقــت
خماری» ،جدیدتریــن تجربه محمدحســین لطیفی در
سینماســت ،کارگردان پرکاری که در ماه رمضان« ،سر
دلبــران» و هم اکنــون« ،شــبی بــا عبــدی» را روی آنتن
تلویزیون داشــته و دارد .لطیفی ســه ســال پیش با فیلم
ناموفق «اسب سفید پادشاه» در سینماها حضور یافت و از
آن زمان تا به حال ،فعالیتهایش را در تلویزیون پیگیری
می کند .ایراد بزرگ «به وقت خمــاری» نیز بی ارتباط با
این فعالیتها نیست .با این که لطیفی تا قبل از این فیلم،
هشت فیلم را در سینما کارگردانی کرده است ،اما فیلم
آخر او ،بیشــتر از آن که یک اثر سینمایی باشد ،یک فیلم
تلویزیونی است؛ تلهفیلمی پربازیگر و سرگرمکننده.
«به وقت خمــاری» از لحاظ قصــه ،وضعیت خوبــی دارد.
فیلمنامه ،نسبت ًا پر از اتفاق نوشته شده است و ریتم تندی
نیزدارد.موتورفیلمدرهماندقایقابتداییروشنمیشود
بنابراین نیازی بــه انتظار زیاد برای معرفی شــخصیتها
و روابط قصه نیســت .بــا این حال گره اصلــی فیلم ،کمی
دیر اتفاق میافتــد و بخشهای اول فیلــم ،طوالنی از آب
درآمده است .فضای حاکم برفیلم ،عصبی است ولی این
عصبی بودن ،بیشتر از جنس ســریال «دودکش» ساخته
همین فیلمساز است تا اثری مانند «عصبانی نیستم!» .به
همین دلیل دیالوگها و اکتهای شــخصیتها که پر از
تنش نوشته شده ،مناسب یک فیلم کمدی از آب درآمده و
درجایخودنشستهاست.
«به وقت خماری» شخصیت پردازی استانداردی دارد.
اگر بــه دغدغه ها و روابــط آدم های قصه ایــن فیلم دقت
کنیم ،آن هــا را بــه راحتــی می توانیــم در نزدیکی خود
بیابیم .نکته منفــی در این میان ،شــخصیت «قندی» با
بازی هومــن برق نورد اســت که عم ً
ال همان شــخصیت
«فیروز» را در ســریال «دودکش» این جا هــم تکرار کرده
است.
نکته دیگر دربــاره قصه فیلم ،شــوخی های جنســی آن
است که اگرچه در سینمای کمدی ما طبیعی شده اما به
هر حال از محمدحسین لطیفی انتظار نمی رود؛ کسی

که کمتر از دو ماه پیش« ،سر دلبران» را با موضوع حضور
روحانیت در جامعه ،روی آنتن تلویزیون داشــته اســت.
ذکــر این نکتــه جای تأســف دارد امــا باید گفــت اگرچه
برخی شوخی های «به وقت خماری» ،زیبنده نیست اما
وقتی به دیگر کمدیهای روی پرده نگاهی میاندازیم،
میفهمیم اوضاع «به وقت خماری» خیلی هم بد نیست.
«بــه وقــت خمــاری» در عیــن ســرگرم کنندگی ،از یک
مشــکل بزرگ رنــج می بــرد؛ مســئله ای که بــه خودی
خود ،عیب محســوب نمی شــود ولی با توجه به ســلیقه
مخاطــب ســینماروی ایرانــی ،در فــروش گیشــه آن به
شــدت مؤثر اســت .ترکیب بازیگران «به وقــت خماری»
کام ً
ال تلویزیونی است و به هیچ عنوان ،مناسب یک فیلم
سینمایی نیســت؛ نکته ای که به نظر می رسد مهم ترین
دلیل گیشــه ضعیف فیلم هم باشــد .مهدی فخیم زاده،
هومن برقنورد ،مجید یاسر ،شهره لرستانی ،ابوالفضل
پورعــرب و پوریــا پورســرخ ،ترکیبی نیســت کــه بتواند
مخاطبان را به ســالن ســینما بکشــاند .عوامل «به وقت
خماری» همچنیــن از ترفندهای تبلیغاتــی خوبی بهره
نمی برنــد و حتی از راهکارهــای معمولــی مانند اکران
مردمی نیز استفاده نمیکنند.
«به وقت خماری» اگرچه اثری کام ً
ال سرگرمکننده است،
اما زبان ســینمایی خوبی ندارد .مضاف بر آن چه در این
نوشتار با عنوان غیبت چهره های سینمایی و همچنین
زمان نامناسب گرهافکنی در قصه نوشتیم ،دیالوگهای
فراوان «به وقت خماری» ،این فیلم را از یک اثر سینمایی،
به یک فیلم تلویزیونی تبدیل کرده اســت .به عالوه فیلم
در دقایق پایانی ،زبان تصویری خود را از دست می دهد
و پیام اخالقی اش را به صورت مخاطب می کوبد .با این
اوصاف ،شاید اگر محمدحسین لطیفی3 ،دقیقه پایانی
فیلمش را حذف میکرد ،به نتیجه بهتری میرسید .اگر
این نکات منفی را حاصل پایان یافتن دوران اوج فیلمساز
باسابقه مان ندانیم ،ممکن اســت عارضه سال ها کار در
تلویزیون باشد .به هر حال از خالق «روز سوم» انتظارها
بیش از این است.

مخاطبــان پروپــا
قــرص کارهــای
ســعید آقاخانی،
از شــب گذشــته
یک بــار دیگر پای
گیرنده تلویزیونی
خــود نشســتند تا
پــس از وقفــه ای
ســه ســاله ،در
آســتانه میــاد با
ســعادت حضرت
رضــا (ع) بیننــده
ســریال «شــب
عید» در گونه طنز اجتماعی باشــند .با این که از ســال
 88تــا  94شــاهد کارنامه پــرکار تلویزیونــی آقاخانی
در تولید ســریال برای رســانه ملــی بودیم ولــی بعد از
مجموعه «بیمار استاندارد» در ســال  94دیگر بیننده
کارهای او در قاب تلویزیون نبودیم .این سریال با وجود
نمایش شناســنامه مجموعه ســازی آقاخانی ،به خاطر
مذهبی و مناسبتی بودن و نیز فاصله گرفتن از تهران،
کاری نو و خالقانه تر از کارهای پیشین اوست .به برخی
از نقاط قوت این کار اشاره می کنیم:
▪قصه هایی از جنس مردم

«شــب عید» داســتان راننده ای به نــام «رضــا» را روایت
می کند که در مســیر راه آهن به هتل زائــران حرم مطهر
رضوی را جابه جا می کند و در این مســیر درگیر قصه ها
و گاه دردســرهای مســافرانش می شــود .مجموعــه
ماجراهایــی که در عین داشــتن جذابیــت معنوی برای
ببیندگان ،به دلیل روایت دلدادگی ایرانیان به ساحت
نورانــی حضــرت رضــا (ع) و شــهر مقــدس مشــهد ،بــه
خاطر طــرح قصه هــای کوتاه و مســتقل در هر قســمت
خسته کننده نیست .مهم ترین ویژگی این کار آقاخانی
مانند دیگــر آثــار پربیننده اش ،نمایش ســبک و ســیاق
زندگی و گویش عامه مردم به دور از ســیاه نمایی است و
به همین دلیل به دل مردم هم می نشــیند که خودروی
ون کهنه مسافرکشــی «رضا» و همه مختصــات زندگی
خانوادگــی و اطرافیانــش از دایــی و زن دایــی گرفته تا
دوست و همسایهها نمونههای مشهود آن هستند.
▪طنزی هوشمندانه با گویش مشهدی

«سانروف تو مشهد قدغنه ،چون آسمان مشهد کبوتر زیاد
داره،اونوقتشرمندهشمامیشیم/اینطورینگاهش
نکن،اینماشینجوونیهاش،صفرتاصدشهفتدقیقه
بوده .»...ایــن مجموعــه در گونه طنــز اجتماعی ،لحنی
لطیف و بانمک را بــرای بیان دیالوگهــای خود انتخاب

کــرده اســت کــه
بیننــده را مرتب به
چاشنی لبخندی
مهمــان می کنــد
و ماننــد برخــی از
ســریال های ایــن
گونــه نمایشــی،
قهقهه هــا ی
بی هدف را تجربه
نمی کنــد .البتــه
اســتفاده خوب از
لهجــه مشــهدی
قــوت
بــرای
بخشــیدن به این زبان طنازانه هوشــمندانه بوده و شکل
واقعیتــری به یــک ســریال دوراز پایتخت و شهرســتانی
دادهاست؛عباراتیازجنس«زائرایآقا ِصفا ِمکنن،خوب
َرف ُتم.»...دراینبین،شیرینزبانیهایهدایتهاشمیدر
نقش«رضا»یداستانبااینکهدرادایبسیاریازکلمات
از گویش مشهدی خارج میشود ،به خوب از آب درآمدن
اینلحنطنزکمککردهاست.
▪تجربه خوب یک همکاری

آقاخانی با اســتفاده به جا از بازیگران بومی مشــهد در
کنار هنرمندان مهمانی از پایتخت ،کاری یکدســت را
به نمایش گذاشته که در قســمت اول شاهد بازی گیرا
و دلنشــین هدایت هاشــمی (اهل نیشــابور) در نقش
اصلی در کنار ســروش جمشیدی و نعیمه نظام دوست
هستیم .حضور حمید لوالیی ،مرجانه گلچین ،حسین
محب اهری در فهرست هنرمندان این مجموعه ،نشان
از ســمت و ســوی پرقوت تر طنــز در انتخــاب بازیگران
«شب عید» داشته است.
▪خیلی دور ،خیلی نزدیک

در جای جــای ایــن ســریال ،اشــارات تلویحــی بیانی و
تصویری بــه نمادهــای فرهنگی شــهر زیارتی مشــهد و
وجود مقدس امــام رضا (ع) می شــود که حــس معنوی
بیننده را تحریــک و تقویت می کند .از جمله در قســمت
اول ،نمایــش مهربانی میان مجاوران و زائران به نشــانه
رأفت امام مهربانی خاصــه آن جایی که «مامان باتی» در
خیابانی مشــرف به حرم امام رضا (ع) اجناس دخترک
دســتفروش را با این که به دردش نمی خورد ،با دست و
دلبازی می خرد یا کرایه «رضا»ی راننده را به همراه یک
تبرکی بدون این که او بداند ،روی صندلی عقب ماشین
میگذارد و میرود و بعد «رضا» رو به گنبد و گلدسته حرم
می کند و می گوید« :آقا خودت حواســت به مامان باتی
برم پسرعمو».
باشه ،قربونت ُ

واکنش رئیس قوه قضاییه به پخش اعترافات مائده هژبری از تلویزیون
با گذشــت حدود دو هفته از پخش اعترافات دختران اینستاگرامی که بازتاب
منفی بسیاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت ،روز گذشته آیت ا...
آملی الریجانی با انتقاد از هجمه ای که علیه قوه قضاییــه به راه افتاد ،گفت که
پخش این برنامه ارتباطی با قوه قضاییه نداشته است.
آیت ا ...آملــی الریجانــی ،رئیس قــوه قضاییه در گردهمایی ســفرا و روســای
نمایندگی هــای جمهوری اســامی ایــران که بــا موضوع گســترش هدفمند
دیپلماســی و ارتباطات خارجی برگزار شــد ،درباره پخش اعترافات دختران
اینســتاگرامی در تلویزیون گفت« :دختر خانمی در جایی رقصیــده و فایل آن
را در فضای مجازی گذاشته اســت؛ این کار مجرمانه است؛ ولی قوه قضاییه با
سماحت از کنار آن گذشته و به او تذکر داده است و آزادش کردهاند .صداوسیما
برنامه ای تهیه کرده اســت که بنده درســت و غلط آن را نمی دانم؛ شاید هم آن

برنامه ،برنامه جالبی نبوده باشد؛ اما این مسئله چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟
در این جا هرچه هجمه توانستند روانه قوه قضاییه کردند».
این در حالی اســت که مدیر کل روابط عمومی صداوسیما بعد از واکنش های
منفی به برنامه تلویزیون گفته بود پخش این اعترافات در قالب مستند «بیراهه»
به درخواســت مقام قضایی صــورت گرفته اســت .آملی الریجانــی در ادامه از
صداوسیما انتقاد کرده و گفته است« :یک خانمی با بیحجابی و نشر و گسترش
فحشا و فساد ،کار هایی در کشور می کند؛ او را محکوم می کنند و دو سال به او
زندان می دهند؛ بساطی راه می اندازند که برای فالن فرد بیست سال حبس
صادر شــده اســت و بعد هم در درون کشــور و متاســفانه در همین صداوسیما
حرف آقایی که خود را منتســب به نظام و اقتصاددان می داند ،پخش می شود
و می گوید شــما این خانم را که یک روســری بر باالی چوب کرده ،بیست سال

...

حبس داده اید ولی با مفسدان اقتصادی برخورد نمی کنید .هر دو سخن این
فرد خالف است».

چهره روز
شبنم قلی خانی عکسش را حذف کرد

پساز انتقادها در شبکههای اجتماعی درباره تصاویر عیادت دستهجمعی بازیگران سینما و
تلویزیون از جمشید مشایخی ،شبنم قلیخانی تصویر این عیادت را از صفحه اینستاگرامش
حذفکرد.دراینتصویرکهماهمدرصفحهدیروزچاپکردیم،قلیخانی،حدیثفوالدوند،
فریبا کوثری ،نعیمه نظامدوست و جمشید هاشــمپور در کنار تخت استاد جمشید مشایخی
حضور دارند و با جســم بیمار ایــن بازیگر پیش کســوت ،عکس یــادگاری گرفتهاند .رســول
صدرعاملیکارگردانباسابقهسینماوساممشایخیفرزنداستادمشایخی،ازجملهکسانی
بودندکهازاینعکسهاانتقادکردهبودند.گفتنیاستچندینهنرمنددیگرسینما،درروزهایاخیرباحضوردربیمارستان،
تصاویراینچنینیانداختهومنتشرکردهبودند.

...

اتفاق روز
انتقاد مدیر شبکه کودک از شبکه نسیم

محمد سرشار مدیر جوان شــبکه کودک ،در توییتی از رویکرد شبکه نســیم انتقاد کرد .او
در پاسخ به توییتی درباره شــوخی های جنسی در مســابقه «خنداننده شو» ،نوشته است:
«شبکه نسیم برمبنای نظریه رگرســیون طیف گرایش های مردم طراحی شده .نتیجه این
نگاه ،عرفیشدن رسانه و افول تدریجی از اصول اخالقی است ».او شبکه کودک را «رسانه
مربی» خوانده و در ادامه نوشته است که زمان نشان خواهد داد کدام نگاه درست تر است.
می دانید در علم آمار« ،رگرســیون» به نموداری گفته می شــود که بیشــترین شباهت را با
دادههای آماری دارد و منظور این مدیر جوان ســیما ،این است که شــبکه نسیم ،بدون توجه به مســائل تربیتی ،تنها به
عالیق مخاطبان میپردازد.

...
خبر

سرپرستبنیادفرهنگیروایتفتحمنصوبشد
با حکم رئیس ســازمان بســیج ،محمــد حبیبی بــه عنوان
سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد.
به گزارش مهــر ،با حکم ســردار غیب پرور رئیس ســازمان
بســیج ،محمد حبیبی به عنوان سرپرســت بنیاد فرهنگی
روایت فتــح منصوب شــد .حبیبی هــم اکنون مدیــر گروه
هنرهــای نمایشــی روایــت فتح اســت کــه با حفظ ســمت
سرپرستی بنیاد فرهنگی روایت فتح را عهدهدار شده است.
وی پیش از این مسئولیتهایی از جمله معاونت هماهنگی
و مدیریــت طــرح و برنامه بنیــاد فرهنگی روایت فتــح و نیز
مدیرعاملیانجمنهنرهایتجسمیانقالبودفاعمقدس
را برعهده داشته است.
پیــش از حبیبی ،احســان محمدحســنی مدیرعامل بنیاد
فرهنگی روایت فتح بود.

...

تلویزیون

تغییر نام «پاهای بیقرار» به «دلدادگان»
تهیه کننده ســریال «پاهــای بیقــرار» درباره دالیــل تغییر
شبکه پخش این مجموعه و همچنین نام آن به «دلدادگان»
توضیحاتی داد.
ایرج محمدی در گفت وگو با ایســنا درباره ســاخت سریال
«دلدادگان» توضیح داد« :این سریال پیش از این در شبکه
پنج ســیما تولید شــده بود ،اما به تصویب مدیریت سیمای
ســازمان تصمیم گرفته شد از شــبکه سه ســیما روی آنتن
برود .با توجه به این که کلیه آثار نمایشی در مرکز سیمافیلم
به سفارش شــبکه های مختلف تولید می شــود و پس از آن
معاونت ســیما تصمیم می گیرد که از کدام شــبکه به روی
آنتن برود ،این مجموعه نیز این مســیر را طی کرد و اکنون
برای پخش به شبکه سه ســیما رســید ».این تهیه کننده با
بیان این که «دلدادگان» یک ملودرام خانوادگی با مسائل
روز جامعه اســت ،اظهار کرد«« :دلدادگان» یــک ملودرام
خانوادگی است که از نظر مضمون مسائل اجتماعی زیادی
را دربرمی گیــرد .از روابط فرزنــدان خانــواده در ارتباط با
ازدواج تا مسئله اعتیاد ،پول شــویی ،فساد اقتصادی و....
اینها مباحث زیادی از مسائل روز جامعه هستند که در این
سریال گنجانده شدهاند».
محمدی از پخــش «دلــدادگان» در هفته آینده خبــر داد و
درباره انتخــاب محمد اصفهانی به عنــوان خواننده تیتراژ
این مجموعــه نیز اظهار کــرد« :از همان ابتــدا روی صدای
محمدرضا اصفهانی برترانه این سریال حساب کرده بودیم
و تصمیــم گرفتیم کــه از صدای ایــن خواننده بــرای تیتراژ
استفاده کنیم».

...

سینمای جهان

فاش شدن هویت «مرد آهنی»
در فیلم نامه نبود
دنیای تصویر  -فاش شدن هویت «مرد آهنی» بداهه بازیگر
این شخصیت بوده و باعث تغییر سرنوشت دنیای سینمایی
مارول شده است.
کوین فایگی مدیرعامل مارول به تازگی فاش کرده است
که ایده صحنه انتهایی «مرد آهنی» ،جایی که شــخصیت
«تونی استارک» در نشست مطبوعاتی اش جمله مشهور
«من مرد آهنی هستم» را می گوید و هویت این ابرقهرمان
را فاش می کند ،بداهه پردازی خود رابرت داونی بوده و
اص ً
ال چنین صحنه ای در فیلم نامه وجود نداشته است.
فاش شدن هویت «مرد آهنی» تغییر بسیاری در روند آثار
مارول داشته و باعث شد که نویسنده ها بی پرواتر به سراغ
شــخصیت ها بروند .در کامیک بوک «مرد آهنی» و حتی
«ثور» بعد از ســال ها شخصیت شــان را بــرای مردم فاش
می کنند و رابرت داونی جونیور ،کمیک های مارول را به
چیزی که امروز می شناسیم ،تبدیل کرده است.
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