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مهر  -با حکم احسان محمدحسنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح ،حسین صابری مدیرعامل
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس و نیز مسئول گروه سینمایی روایت فتح شد .هاشم میرزاخانی
پیش از صابری ،مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس بود.

مدیرعامل انجمن سینمای انقالب
و دفاع مقدس تغییر کرد

...

...

سینمای ایران

جهان متحرک
پونی کوچولوی من

خـــاصـــه داســـتـــان:
اســـب هـــای پ ــون ــی در
تــــــــدارک جـــشـــنـــواره
بزرگی هستند که قرار
اســت حسابی در شهر
ســروصــدا به پا کند ،اما
مهمانی آن ها با توفانی
درهم پیچیده می شود.
باعث و بانی این توفان
اسبتکشاخیاستکه
بهشهرحملهکردهاست.
کارگردان :
پونی های رنگارنگ با
جیسونتیسون
یکدیگرمتحدمیشوندتا
صداپیشگان:
خانه خود را حفظ کنند.
امیلیبالنت
آن ها برای این کار باید
ازو آدوبا
به سفر هیجان انگیزی
بروندوازجادویدوستی
چنوث
کریستین ِ
در بــرابــر جـــادوی سیاه
شرکتسازنده:
استفادهکنند.
آلاسپارکسپیکچرز
درباره فیلم :پونیها ،از
سالساخت:
شخصیت های معروف
2017
کارتونی هستند و کمتر
فروش :
کسی اســت که بخشی
 52.3میلیوندالر
از ســریــال یــا فیلم های
تلویزیونی آنها را ندیده
باشد .شخصیت های رنگارنگ و موسیقی های دلنشین
مجموعه های پونی گرچه چندان نــوآوری از خود به خرج
نمی دهند اما برای عــده ای همچنان جذاب هستند .این
فیلم تالشی است برای استفاده از همین عده که عالقه ای
به سریال های پونی داشته اند و حاال احتما ًال دوست دارند
یک انیمیشن فانتزی را روی پــرده ببینند .انیمیشن ها و
فیلم های سینمایی هرکدام گونه خاصی دارنــد و گروه
مشخصی را مخاطب خود قرار می دهند .قرار هم نیست
همه دنیای متحرک ،انیمیشنهای فلسفی و پرنکته باشد.
گاهی فیلم هایی در این دسته ساخته می شوند که به طور
خاص به نخستین هواداران این صنعت ،یعنی بچهها تعلق
دارند .پونی دقیق ًا فیلم همین گروه است .در میان بچه ها
هم شاید کم سن وسال ترها و آن هایی که هنوز وارد دوره
مدرسه نشدهاند بیش از بقیه از پونی لذت ببرند .به ویژه این
کهدرونمایههایاخالقیزیادیماننددوستی،کارگروهی
وتالش،آشکارادردلداستانقرارگرفتهاست.
عالوه بر این موسیقی های فیلم می تواند دقایقی مخاطب
خود را حسابی سرگرم نگه دارد و حتی در برخی مواقع او را
هیجانزده هم بکند .پونی اما مشکالت ویژهای هم دارد ،با
توجه به این که قرار است خیلی کوچک ترها مخاطب فیلم
باشند ،تعداد زیــاد شخصیت های آن ،تماشاگر را آشفته
میکند.هفتشخصیتاصلیدرفیلموجوددارندوفیلمدر
طول زمان خود فرصت الزم برای خودنمایی در اختیار آنها
قرار نمی دهد ،به این دلیل تماشاگر در بهترین حالت بعد
از پایان فیلم میتواند اسامی این شخصیتها را حفظ کند.
شخصیتمنفیدرپونیبرخالفانیمیشنهایاخیردیزنی
ساده و تکبعدی است .قرار نیست شرورهای فیلم گذشته
عمیق یا پیچیدگیهای روانشناسانه خاصی داشته باشند
وشایدبههمیندلیلهممخاطبباآنهاراحتتروسریعتر
ارتباطبرقرارمیکند.اگرازتماشایاینفیلملذتبردهاید،
این انیمیشن ها هم احتما ًال برای شما جذاب باشد« :ریو»
(« ،)2011یخزده» (« ،)2013موآنا» ()2016
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کارگردان« فهرست مقدس »:
عربستان جلوی اکران فیلم را گرفت

 5فیلم در سال  2017توانستند به فهرست  250فیلم برتر

راهنمایمحبوبترینفیلمهای2017
ثور :راگناروک
نمرهمخاطبان8.1:
دربــاره اثــر :محصول جدید شــرکت «مــارول» هــم مانند
اکثر فیلمهای ابرقهرمانی ،مورد اســتقبال گسترده مردم
قــرار گرفتــه« .ثــور :راگنــاروک» که دنبالــهای بــردو فیلم
«ثــور» ( )2011و «ثور :دنیای تاریک» ( )2013اســت ،دو
شخصیتابرقهرمان،یعنیثوروهالکرادرجهانیفانتزیو
خیالیودرفضاییجذاببهتصویرمیکشد.مطابقانتظار،
داستان فیلم حول شــخصیت ثور رخ میدهد که به کمک
هالک،بایدازیکسلسهمانععبورکردهومبارزاتمختلفی
را با پیروزی پشت ســر بگذارد تا جهان را از نابودی به دست
شخصیتشروریبهنام«هال»نجاتدهد.
برگ برنده :از ترکیب خوب و جاافتاده بازیگران فیلم هم
که بگذریم« ،ثور :راگناروک» به طور کلی یک بالکباستر
کامل است که همه چیز دارد؛ از هیجانها و جذابیتهای
بصری ســبک «مدمکس» گرفته تا مبــارزات «گالدیاتور»
وار ،و حتی طنز خاصی در این گونه که قبال نمونهاش را در
«مرد عنکبوتی» دیده بودیم .دیگر ویژگی جالب این فیلم
ارائه یک چهره متفاوت و جدید از دو ابرقهرمان جاافتاده،
یعنی ثور و هالک است؛ به گونهای که انگار آنها هم مانند
آدمهای عادی با گذشت زمان تغییراتی کرده و باتجربهتر
شــده اند .پرورش شــخصیت ابرقهرمانی زن هم خودش
یک نکته بسیار جذاب اســت که با بازی سطح باالی کیت
بالنشــت همــراه شــده و ضدقهرمانــی را خلق کــرده که
نمونهاش را قبال کمتر دیده بودیم.

لوگان

تلویزیون
پخش سریال «میکائیل» از آی فیلم
باشگاه خبرنگاران جوان  -مجموعه تلویزیونی «میکائیل»
که در ســال  94از شــبکه یک ســیما پخش شــد ،در جدول
پخشسریالهایشبانهکانالفارسیاینشبکهقرارگرفته
است .این مجموعه تلویزیونی توانســت تندیس برتر و دیپلم
افتخار بهترین سریال جشــنواره فیلم و سریالهای پلیسی
آنخود کند .داستان «میکائیل»ازاینقراراست:
مسکو را از ِ
رســول دوســت و رفیق میکائیل (کامبیز دیرباز) ،به اشتباه
قربانیتوطئهاشرارمیشود.میکائیلکهپلیسسختکوشو
پرتالشیاست،برایاستقرارنظموآرامشبیشتر،عزمخودرا
جزممیکندوباتکیهبرحمایتهایمردم،دلبهدریامیزند
و ...بازیگرانی همچون کامبیــز دیرباز ،بهنوش طباطبایی،
کامران تفتی ،مجید مشــیری ،پرویز پورحســینی ،علیرضا
خمسه،علیدهکردی،کاوهسماکباشی،مجیدواشقانیو
متینستودهدراینمجموعهتلویزیونیایفاینقشکردهاند.
پخشسریال«میکائیل»ازشنبهشبساعت 20آغازمیشود
وهرشبدراینساعتروانهآنتنمیشود.بازپخشآننیزدر
ساعتهای4و 12روزبعدخواهدبود.

«دوریت کوچولو» سریال عصرگاهی
شبکه  4شد
مهر  -مجموعه تلویزیونی هشت قسمتی «دوریت کوچولو»
هــر روز ســاعت  18:15از شــبکه چهار ســیما بــه نمایش
درمی آیــد .این ســریال انگلیســی در ســال  2008بر پایه
رمان «دوریت کوچک» اثر چارلز دیکنز ساخته شده است.
«دوریت کوچولو» توسط سه کارگردان ساخته شده و متن
فیلمنامه اقتباســی آن را اندرو دیویس بــه نگارش درآورده
اســت .این ســریال برنده 7جایزه امــی ،پنج جایــزه بفتا و
جایزه گلدن گلــوب بابت بهترین مینی ســریال تلویزیونی
شده است.

اضافه شوند

نمرهمخاطبان8.1:
درباره اثر« :لوگان» متفاوت ترین فیلم ابرقهرمانی است
که در ســال های اخیر ساخته شــده و داســتان «ولورین»
ابرقهرمان اصلی مردان ایکــس را روایت می کند که حاال
سالها از ماجراهایش گذشته و در دوران بازنشستگی به
ســر می برد .او که برخی از قدرت هایش را از دست داده،
در انــزوا زندگی می کنــد و از طریق مسافرکشــی روزگار
می گذراند تا این که به یک جهش یافتــه نوجوان برخورد
می کند« .لوگان» اولین فیلم مجموعه  17فیلمی مردان

محمد عنبرسوز  -اگر اهل فیلم و سینما باشید ،حتم ًا با وبســایت  IMDBآشنا هستید؛ بانک اطالعاتی
آنالین فیلمها که به راهنمای خوبی برای عالقهمندان هنر هفتم تبدیل شده تا فیلمهای مورد عالقهشان
را بیابنــد .آی ام دی بیکه روزانه بیش از صد میلیــون بازدیدکننده دارد و جزو پنجاه ســایت پرمخاطب
جهان محسوب می شود ،بر اســاس نظرات کاربران به فیلم ها امتیاز می دهد و آن ها را به صورت آنالین
رتبهبندی میکند .در سال 2017هم فهرست 250فیلم برتر این سایت ،پنج مهمان تازهوارد داشت که
مورد عالقه مخاطبان بودهاند و به جمع برترینها راهیافتهاند؛ چهار بالکباستر پرفروش و یک انیمیشن
قدرتمند .با ما همراه باشید:

ایکس اســت که به دلیل خشــونت باال ،درجــه  Rدریافت
کرده و فقط برای ســنین باالی  17ســال مجاز اســت؛ به
همین دلیل پیش بینی می شــد «لــوگان» بــه عنوان یک
فیلم ابرقهرمانی که معمو ًال مخاطبان نوجوان را به سالن
میکشد ،در اکران موفق عمل نکند اما در باکس آفیس با
 618میلیون دالر ،فروش موفقی داشت.
برگ برنــده :نگاه انســانی و رئال «لوگان» بــه ابرقهرمان
فیلــم ،تقریب ًا مشــابه روایتی اســت کــه کریســتوفر نوالن
در ســه گانه «شــوالیه تاریکی» از بتمن ارائــه داده بود .به
دلیل همین نگاه متفاوت و نسبت ًا تلخ فیلم ،با وجودی که
معمو ًال فیلم های ابرقهرمانی با استقبال منتقدان مواجه
نمیشوند ،اما منتقدان بسیاری «لوگان» را یکی از بهترین
فیلم هــای ابرقهرمانی تاریخ دانســته اند .فیلم همچنین
آخریــن نقش آفرینی هیــو جکمن در نقــش «ولورین» هم
هست که خود به جذابیتهای اثر میافزاید.

دانکرک

نمرهمخاطبان8.1:
درباره اثر :دهمین و جدیدترین ساخته کریستوفر نوالن
برای اولین بار در کارنامه این کارگردان شهیر ،روایت گر
یک داســتان واقعی اســت و به تخلیه نیروهــای بریتانیا،
فرانســه و بلژیک از شــهر دانکرک در جنــگ جهانی دوم
می پــردازد .این فیلــم  106دقیقه ای کــه کوتاه ترین اثر
کارنامه نوالن هم محسوب می شود ،داستان نجات بیش
از  335هزار سرباز از محاصره ارتش آلمان را از سه زاویه
دریا ،زمین و آســمان روایت می کند .عالوه بر بازی کوتاه
اما تاثیرگذار تام هاردی ،بازیگران جوانتر این فیلم مانند
نیون وایتهد و تام گلین-کارنی هم خوش درخشیده اند،
اما نقطه قوت اصلی «دانکرک» بازیهایش نیست.
برگ برنده :موضــوع «دانکــرک» یکــی از مهمترین نقاط
قوتاینفیلماست؛امانهبهایندلیلکهیکحادثهتاریخی

را به تصویر میکشــد ،بلکه از نظــر تمرکز کارگــردان روی
مفهوم صلــح« .دانکــرک» از دل جنگ خونیــن جهانی ،به
صلحطلبی پل میزند و شخصیت «داسون» با بازی مارک
رایلنس،عهدهدارانتقالایدهمحوریکارگردانبهمخاطب
است .فرم کلی فیلم و کیفیت باالی تولید از فیلمبرداری و
کارگردانی و موســیقی عالی هانس زیمر گرفته تا طراحی
هنریصحنههاازنظرتاریخیبهواقعیترینشکلممکن،
باعث شــده «دانکرک» ،هفتمین فیلم نــوالن از مجموع ده
اثر او باشــد کــه در میان 250فیلــم برتــر آیامدیبیقرار
میگیرند« .دانکرک» با این که بســیارکمدیالوگ اســت،
تعلیق و موقعیتهای دراماتیک بســیار جذابی هــم دارد و
مخاطبرامیخکوبمیکند.

بلیدرانر2049
نمرهمخاطبان8.3:

درباره اثر :نســخه قدیمی «بلیــد رانر» را ریدلی اســکات
در سال  1982ساخته بود که در آن هریسون فورد بازی
خوبی ارائه کرده بود .ســی وپنج ســال بعد ،ایــن بار دنی
ویلنوو باز هم به ســراغ فورد رفت تا «بلیــد رانر  »2049را
به عنوان دنباله اثر قبلی بســازد .او با اضافــه کردن رایان
گاسلینگ که سال گذشــته با «الال لند» نامزد اسکار شده
بود و رابیــن رایت که در ســال های اخیر با ســریال «خانه
پوشالی» خوش درخشیده بود ،در کنار یک تیم حرفه ای
در تولید ،اثری ساخته که نه تنها خاطرات خوش مردم از
نســخه قبلی را خراب نکرد ،بلکه با فروش خوب در گیشه
همراه شد و منتقدان هم آن را به مراتب بهتر از نسخه قبلی
دانستند .این اثر داستان یک مأمور ویژه را روایت می کند
که قصــد دارد از رازی پنهــان ســردربیاورد و در این راه با
حوادث عجیبی در جهان فانتزی فیلم مواجه میشود.
برگبرنده:عالوهبربازیهایروانوجلوههایویژهبصری
سطحباال،استفادهخوبوحرفهایویلنووازابزارهایفنی،

یکیازنقاطقوتفیلمبهشمارمیرود؛بهطوریکهمحتوای
قصه،تحتتأثیرجلوههایویژهوتصاویرخوشآبورنگقرار
نمیگیرد .همچنین فضای افسرده و رنگآمیزی مهآلود و
خاصی که از شــهر لسآنجلس به تصویر کشیده میشود،
کمک شایانی به داســتان میکند .قصه هم جذابیتهای
تحســینبرانگیزی دارد و «بلید رانــر »2049را میتوانیم
یکفیلمانسانیبدانیمکهبااستفادهدرستازنسخهقبلی،
ابرقهرمانهارابهچالشمیکشد.تقابلانسانهاباروبات
یاریپلکنتهاهمیکیدیگرازمواردیاستکهمخاطبرابا
فیلمهمراهمیکند.

کوکو

نمرهمخاطبان8.5:
درباره اثر :الاقل با متر و معیار آی امدی بی ،محبوب ترین
فیلــم ســال  2017یــک انیمیشــن ســه بعدی محصول
کمپانی پیکسار با همکاری دیزنی است که اثری موزیکال
و مفــرح برای همه گروه های ســنی محســوب می شــود.
کارگردان «داستان اســباب بازی  »3این بار داستان پسر
 12ســاله ای به نام میگوئــل را روایت می کند که عاشــق
موســیقی اســت ،امــا خانــواده اش نوازندگــی را ممنوع
کرده اند .پســرک خســته و ناراحت ســر قبــر الگویش در
نوازندگی رفته ،اما بــا نواختن گیتــاری جادویی ناگهان
بــه دنیــای عجیــب ســرزمین مــردگان گام می گــذارد و
ماجراهای جذابی را تجربه میکند« .کوکو» که با فروشی
 43میلیون دالری پرفروش ترین فیلم تاریخ مکزیک شد،
بسیار تحت تاثیر فرهنگ و ســنت های این کشور ساخته
شده و عالوه برقاره آمریکا ،در دیگر نقاط دنیا نیز به فروش
بسیار خوبی دست یافته است.
برگ برنده« :کوکو» سبک زندگی غلط برخی نوجوانان و
والدینشان را به چالش میکشد و اثری آموزنده محسوب
میشود .فیلم از یک طرف به سختگیری برخی خانوادهها
در برخورد با عالیق فرزندان شان طعنه می زند و از سوی
دیگــر ســلبریتی پروری و اسطوره ســازی رایــج در میــان
نســل جوان و نوجوان را مــورد انتقاد قــرار می دهد .این
پویانمایی جذاب از نظر رنگآمیزی و طراحی شخصیتها
هــم نوآوری هــای ویــژه ای دارد و بــا ریتــم بســیار خوب،
بیننده را میخکــوب می کند« .کوکو» پــر از خالقیت های
شیرین و شاد است و مخاطبش از تماشای ابداعات بامزه
سازندگان ،حسابی سر ذوق میآید.

محمدامیــن همدانــی کارگــردان «فهرســت مقــدس» در
نشست رسانه ای این فیلم از پشــت پرده اکران نشدن این
اثر در خارج از کشور سخن گفت.
به گــزارش خبرنــگار مهر ،کارگــردان این فیلــم گفت« :ما
درباره تجهیزات و هزینه ها هیچ وقــت گله نکرده ایم چون
«فهرست مقدس» باالتر از مبلغی که خرج شده ظاهر شده
است حتی در جشنوارههای خارجی برخی حدس میزدند
که خیلی بیشتر از این ها برای ساخت آن خرج شده است.
باید به این مسئله اشــاره کنم که کشــور ما یک سر و گردن
در حوزه انیمیشــن از کشــورهای منطقه باالتر اســت و هم
اکنون در نقطه تسلط به ابزار قرار دارد ولی در حوزه تسلط
به فیلمنامه نیاز به کار دارد».
وی ادامه داد«« :فهرســت مقــدس» درباره یــک واقعه بین
المللی صحبت میکند و در اکرانهای جهانی هم برخورد
خوبی با آن نشــد .به عنوان مثال تعامل «فهرست مقدس»
با حوزه بین المللی قرار بود با شرکت ســونی انجام شود و
ما پیش قراردادی به همین منظور داشــتیم که روال هم به
خوبی پیش میرفت و حتی به مرحله دوبله رسیده بودیم اما
بعد از مدتی این شرکت اصالحاتی از ما خواست که تقریبا
به معنی تغییــر اهداف و پیام هــای فیلم بــود البته ما حتی
نســخه ثانویه هم آماده کردیــم اما آن ها اصالحات بیشــتر
میخواستند و ما قبول نکردیم و این قرارداد به هم خورد».
این کارگردان بیــان کرد« :در لبنان هم اکران باشــکوهی
داشــتیم اما بعد از چند روز دیدیم که فیلم بــه طرز امنیتی
در ســینماهای لبنان توقیف شد و ســپس الجزیره از پشت
پرده این توقیف خبری رفت و گفت عربســتان اعالم کرده
که ایران در پی شرارت های خود انیمیشنی ساخته است.
بعــد از آن رســانه های مختلــف ایــن موضــوع را منعکــس
کردند کــه عربســتان نامه هــای ممنوعیت این فیلــم را در
کشورهای تحت سلطه خود زده است به همین دلیل فیلم
قابلیت اکران پیدا نکرد .همین اتفاق و مشــابه آن به دلیل
صالحدیدها در کشــورمان رخ داد .کار تا آن جا پیش رفت
که حتی به اسم «فهرست مقدس» هم ایراد گرفته شد».

...

سینمای جهان
همراهیدواینجانسونبازنانمعترضهالیوود
مهر  -کمتر از یک هفتــه مانده به برگزاری مراســم گلدن
گلوب ،دواین جانسون خواسته است مردان برای همراهی
با زنان بازیگر در این مراسم سیاه بپوشند .در حالی که زنان
بازیگر گفتهاند در اعتراض به فرهنگ بهرهگیری جنسی از
زنان در هالیوود برای حضور در مراسم گلدن گلوب لباس
مشکی میپوشند ،دواین جانسون نیز تایید کرد قصد دارد
برای همراهی با این اعتراض با لباس مشکی در این مراسم
حاضر شــود .وی گفت« :مردان هــم باید در ایــن اعتراض
با زنان همراه شــوند و جنبش اعتراض علیه سوء اســتفاده
جنسی باید در گلدن گلوب امســال در مرکز توجه باشد».
جانســون که در اینستاگرام و شــبکه های اجتماعی بسیار
فعال است این مطلب را در پستی اعالم کرد.
این درخواست با موافقتهایی هم روبه رو شده و بازیگرانی
چون تام هیدلستون و آرمی همر از نامزدهای بخش بهترین
بازیگر مرد نقش مکمل امسال برای فیلم «مرا به نامت صدا
کن» و گرت هدلوند بازیگر «مادباند» از جمله این چهره ها
هستند .اوایل ماه دســامبر شــماری از بازیگران زن اعالم
کــرده بودند در مراســم گلــدن گلوب کــه 7ژانویــه برگزار
می شــود ،چه به عنــوان اهداکننــده جایزه حضور داشــته
باشند و چه نامزد ،با لباس سیاه حاضر میشوند.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر
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