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روایت شهدای مسیحی در «تاتیک»
اولین کتاب داستانی با محوریت شهدای مسیحی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد .کتاب «تاتیک» به قلم حسن
شیردل برای رزمندگان مسیحی که در  8سال دفاعمقدس در کنار دیگر هموطنان ایرانی حضور داشتند به رشته تحریر
درآمده و بتازگی در  96صفحه روانه بازار نشر شده است.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2770

از «جنگ نفتکشها» تا «موج مرده»

هر چه طی سالهای گذشته توجه به توان
نی��روی دریایی کش��ور در آثار س��ینمایی بروز
کمتری داشته ،در عوض در دوران جنگ تحمیلی
آثار مختلفی ساخته شد که قصه آنها به نوعی
به نبرد دریایی میان نیروهای ایرانی و دش��من
بعثی اختصاص داشت .یکی از معروفترین آثار
ساخته شده پیرامون این موضوع فیلم سینمایی
«جنگ نفتکشها» اس��ت که س��ال  1372بر
اس��اس واقعه جنگ نفتکشها در خلیجفارس
در زمان جنگ ایران و عراق س��اخته ش��د .در
این فیلم که محمد بزرگنی��ا آن را کارگردانی
کرده اس��ت ،بازیگرانی چون عزتاهلل انتظامی،
مجید مظفری و جمشید جهانزاده ایفای نقش
کردهاند .بزرگنیا برای ساخت این فیلم سیمرغ
بلورین بهترین کارگردانی را از دوازدهمین دوره
جشنواره فیلم فجر به دست آورد« .موج مرده»
ابراهیم حاتمیکیا ه��م یکی دیگر از فیلمهای
مهمی ب��ود که در ارتباط ب��ا مواجهه نیروهای
ایرانی با نظامیان آمریکایی ساخته شد؛ فیلمی
که در آن ب��ه ماجرای حمل��ه ناجوانمردانه ناو
آمریکایی به پرواز مس��افری  655ایران در سال
 66نیز اشاره میشود« .پی  »22ساخته حسین
قاس��میجامی نیز یکی از نمونههای متاخر از
فیلمهایی است که در ارتباط با رویارویی دریایی
نیروهای ایرانی با دشمنان این مرز و بوم ساخته
ش��ده است .قصه این فیلم به ماجرای رویارویی
ناوچه جوشن در سال  1367با ناوهای آمریکایی
میپردازد .این ناوچه در عملیاتی نابرابر در دفاع
از یکی از سکوهای مهم نفتی به محاصره نیروی
دریایی آمریکا و تعدادی هواپیمای دشمن درآمد
و در جنگی نابرابر همه کارکنان آن جز یک نفر
به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .البته این فیلم
از لحاظ کیفی نتوانست نظر منتقدان و مخاطبان
را آنگونه که باید جلب کند.
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کتاب

گزارشی درباره تالش سینمای غرب برای ارائه تصویری متفاوت
از نیروهای دریایی خود به بهانه تحقیر انگلیسیها در تنگه هرمز

ترجمه روسی و اردوی «خون دلی
که لعل شد» در راه است

تنگه سوژهها!

احس�ان س�المی :آنها که اندک آش��نایی با تاریخ
معاصر ای��ران و جهان دارن��د میدانند حدود یک
ق��رن قبل گروهی از دلیرم��ردان ایرانی به رهبری
رئیس��علی دلواری در برابر تجاوز دریایی نیروهای
انگلیس��ی که در آن زم��ان صاحب قدرتمندترین
نیروی دریای��ی جهان بودند ،مقاوم��ت کردند اما
ت نفوذیها این مقاومت
در نهایت بهواس��طه خیان 
جانانه با شهادت رئیسعلی دلواری ناکام ماند .و حاال
کیست که نداند آنچه جمعهشب در ماجرای توقیف
نفتکش متعلق به انگلیس��یها رخ داد ،جلوهای از
قدرتنمایی تمامعیار نی��روی دریایی ایران در برابر
انگلیسیهایی بود که بیش از یک قرن حاکم مطلق
تمام آبهای جهان بودند .در عصر حاضر اما اتفاقات
مهم دنیای واقعی برای تبدیل شدن به یک واقعیت
ت فرهنگی دارند؛
ذهنی در میان مردم ،نیاز به پیوس 
پیوستهایی که س��ینمای جهان سالهاست آن
را تبدیل به بخش��ی از پروپاگاندای گسترده غرب
علیه همه دشمنانش کرده ولی سینمای ایران هنوز
تالش چندانی برای رس��یدن به آن نکرده اس��ت.
شاید اتفاق اخیر بهانه خوبی باشد تا با هم مروری بر
برخی از مهمترین فیلمهای ساخته شده در ارتباط
با نبردهای دریایی در سینمای جهان داشته باشیم؛
فیلمهای��ی که دیدن آنها نه فقط مخاطبان غربی،
بلکه مخاطبان ایرانی را نیز دچار توهم قدرت نظامی
بالمنازع غرب میکند؛ قدرتی خیالی که جمهوری
اسالمی در چند سال اخیر بارها نشان داد پوشالیتر
از تبلیغات رسانهها و فیلمهای آمریکایی و انگلیسی
است.
■■پروپاگاندای سربازان روباه پیر

«نبرد رود پالته» فیلمی بود که در سال 1956
و با محوریت یک اتفاق واقعی در ارتباط با درگیری
نی��روی دریای��ی انگلیس و ارتش آلم��ان نازی در
جریان جنگ دوم جهانی س��اخته شد؛ فیلمی به
کارگردانی «مایکل پاول» کارگردان و هنرپیشه اهل

بریتانیا که در آن سعی شد تا تصویری قهرمانانه از
شکست نیروی دریایی بریتانیا در یکی از نبردهایش
در برابر نازیها نمایش داده شود« .ناخدا و فرمانده:
آخر دنیا» محصول سال  2003یکی دیگر از نمونه
فیلمها درباره قدرت نیروهای دریایی انگلیس است.
داستان این فیلم که «راسل کرو» ستاره سینمای
هالیوود یکی از بازیگران اصلی آن است ،در آوریل
سال  ۱۸۰۵اتفاق میافتد؛ زمانی که سپاه ناپلئون
اروپا را اش��غال کرده و تنها نیروی دریایی بریتانیا
مانع از پیروزی کامل او ش��ده است .راسل کرو در
این فیلم نقش ناخدا و فرمان��ده ناوگان بریتانیا را
دارد که دس��تور گرفته یک کشتی نظامی فرانسه
را تسخیر کند.

■■مظلومنماییبهشیوهآمریکاییها

اما آمریکاییها که همیش��ه س��عی کردهاند از
موضوعات استراتژیک در سینمای خود غافل نشوند
هم در زمینه ارائه تصویری مطلوب از فعالیتهای
خود در نبردهای دریایی دستکمی از انگلیسیها
ندارند .گذشته از تعداد باالی فیلمهای که در ارتباط
با حضور نیروهای دریایی ارتش آمریکا در مناطقی
مثل عراق یا ویتنام ساخته و در آنها سعی شده از
نیروهای ارتش آمریکا تصویری مثبت نش��ان داده
ش��ود ،حوادث تاریخی نیز بارها دستمایه ساخت
فیلمهایی درباره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفته
است .برای مثال واقعه «پرل هاربر» که بسیاری از
آن به عنوان عاملی برای ورود آمریکا به جنگ دوم
جهانی یاد میکنند ،سوژه چند فیلم سینمایی نیز
شده است« .پرل هاربر» عنوان فیلمی بود که سال
 2001توسط «مایکل بی»درباره این واقعه ساخته
و نامزد دریافت جایزه اس��کار در  4رشته مختلف
ش��د« .تاپگان» با ب��ازی «تام ک��روز» هم یکی
دیگر از فیلمهایی ب��ود که به نوعی به قدرتنمایی
نیروهای نظامی ارتش آمری��کا در حوزه دریایی و
هوایی میپرداخ��ت و اتفاقا فروش خیرهکنندهای

نیز در گیش��ه داشت .فیلم س��ینمایی «یواساس
ایندیاناپلی��س :م��ردان دلی��ر» نیز یک��ی دیگر از
فیلمهایی است که آمریکاییها میگویند آن را بر
اس��اس یک قصه واقعی ساختهاند .قصه این فیلم
ک��ه «نیکوالس کیج» یک��ی از بازیگران اصلی آن
اس��ت ،درباره خدم ه ناو جنگی ایندیاناپلیس است
که ماموریتشان رساندن محمولهای هستهای از راه
دریای فیلیپین برای پایان دادن به جنگ دوم جهانی
بود که پس از تحویل محموله ،توس��ط زیردریایی
نیروی دریایی ژاپن هدف قرار گرفته و غرق شدند.
«کاپیتان فیلیپس» محصول سال  2013هم یکی
از فیلمهای آمریکای��ی معروف در میان مخاطبان
ایرانی است که داس��تان ربوده شدن کشتی باری
آمریکایی به نام «مائرس��ک آالباما» توسط دزدان
دریایی سومالیایی را به تصویر میکشد .به این موارد
باید فیلمهای مهمی مثل «تکتیرانداز آمریکایی»
را هم اضافه کنید که به شکل غیرمستقیم در پی
تطهیر رفتارهای غیرانسانی یکی از نظامیان نیروی
دریایی آمریکاست؛ فیلمی که از یک قاتل بیرحم،

قهرمانی انساندوست میسازد!

■■دریای رها شده سوژههای وطنی!

اما هرچه هالیوود و س��ینمای کشورهای غربی
ت نیروهای
در س��اختن تصویری مطلوب از فعالی 
دریایی ارتشهای خود در دورههای مختلف فعال
بودهاند ،طی سالهای گذشته دریایی از سوژههای
مهم و استراتژیک در ارتباط با این موضوع در کشور
وجود داشته که مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
ماجرای دستگیری تحقیرآمیز ملوانان آمریکایی و
آزادی آنها توسط نیروی دریایی سپاه تنها یکی از
این نمونههاست که شاید اگر نمونه مشابه آن برای
آمریکاییه��ا اتفاق اتفاده بود ،تا امروز حداقل چند
فیلم سینمایی و سریال درباره آن ساخته بودند و
چند اس��کار و گلدنگلوب و ...هم به این آثار داده
بودند! این البته بخشی از رویاروییهای جمهوری
اسالمی با دشمنانش است که به شکل گسترده در
فضای رسانهای کشور اطالعرسانی شده و اتفاقاتی از
این دست وجود دارد که سینما و تلویزیون میتواند
ظرفیتی مناسب برای نمایش این اقتدار باشد.

به بهانه بزرگداشت استاد محمود پیشدست در چهل و هشتمین شب شاعر

از فضولی تا شهریار

*

مصطفی محدثیخراسانی :سال
 1380بالفاصل��ه پس از کوچ به
ته��ران به لطف و عنایت اس��تاد
عل��ی معل��م دامغانی ب��ه جمع
اعضای شورایعالی شعر در مرکز
موس��یقی س��ازمان صداوسیما پیوس��تم و توفیق
همجواری با بزرگانی چون اس��تاد مشفق کاشانی،
حمید سبزواری ،حسین اسرافیلی ،نصراهلل مردانی،
پرویز بیگی حبیب آبادی و ناصر فیض که از قبل با
آنها مراودت و آش��نایی کامل داشتم را یافتم و در
کنار این ارجمندان  2شاعر پیشکسوت دیگر بودند
که حوزه تخصص و زبان ش��عری آنها یکی آذری و
دیگری ُکردی بود و تازه با آنها آشنا میشدم؛ استاد
محمود دستپیش و استاد ستوده .مدت  10سال
عضویت در این شورا و دیدار در جلسات چندساعته
هر هفتهای ،م��ودت و محبتی عمیق بین اعضای
شورا ایجاد کرده بود و من که تربیتشده خراسان
بودم و س��ایه بزرگان��ی چون ذبی��حاهلل صاحبکار،
غالمرضا قدس��ی ،احمد کمالپور ،محمد قهرمان،
علی باقرزاده و مرحوم پدرم را در این تربیت بر سر

داشتم ،قدردان شأن و مقام و منزلت پیشکسوتان
بودم و آدابدان احترام گذاشتن و پاسداشت آنان،
چنین بود که عنایت پیران این جمع را نس��بت به
خودم به شکل متفاوتی حس میکردم ،خصوصا از
جانب استاد مشفق کاشانی ،استاد حمید سبزواری
و استاد محمود دستپیش .محمود دستپیش که
زندگی پر فراز و نش��یبی را پشت سر گذرانده بود،
اصالتا اردبیلی بود اما در شهر باکو به دنیا آمده بود.
س��ال  1317در  4سالگی مجدد به ایران مهاجرت
میکنند .سالهایی که من توفیق همجواری با ایشان
در ش��ورای شعر را داشتم مصادف شد با درگذشت
همسر ارجمند استاد که بسیار فراق ایشان بر استاد
گران آمد ،با اینحال کماکان اس��تاد دستپیش با
ان��رژی و دقت و ظرافت تمام به کارهای تحقیقی و
پژوهشی در حوزه ادبیات آذری اهتمام داشت و در
همین جلسات شورایعالی از نخستین اعضایی بود
که در تمام این سالها زودتر از بقیه در جلسه حضور
پیدا میکرد .خاطرهای فراموشنشدنی از ایشان دارم
که برمیگردد به سالهای حدود  1383که به اتفاق
تعدادی از دوستان شاعر و به همت انجمن شاعران

ایران به کش��ور آذربایجان سفر کرده بودیم .در آن
سفر استاد دستپیش در آرامگاه مفاخر شهر باکو
توانست بعد از دهها سال آرامگاه مرحوم پدرشان را
پیدا کند و حالی عجیب برایشان وارد شد که جمع
همسفران را بشدت متاثر کرد.
-----------------------------

* اش��اره ب��ه کتاب��ی با همی��ن عنوان از اس��تاد
دستپیش که با همکاری استاد حسین اسرافیلی
منتشر کرده است.

تولید یک مستند -مسابقه جدید

«کارساز» پاییز  ۹۸به آنتن میرسد
تولید مستند -مسابق ه تلویزیونی «کارساز» با
حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهور به پایان
رسید .به گزارش «وطنامروز» ،تولید مستند -مسابقه
«کارساز» که محور آن رقابت ایدههای برتر با حضور سورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری رئیسجمهور است به ایستگاه پایانی رسید .این مستند -مسابقه تلویزیونی
برای رقابت ایدههای برتر اس��ت« .کارساز» مسابقهای مستند درباره کسبوکار
اس��ت که به کسانی که ایده درخشانی در ذهن دارند ،اختراع مهمی کردهاند که
جهان تازهای میسازند یا محصول ویژهای ساختهاند که زندگی انسانها را تغییر
میدهد ،میپردازد .در مس��تند -مسابقه «کارساز» هر  3گروه شرکتکننده در

فضایی خارج از استودیو و بهصورت میدانی کار میکنند .شرکتکنندهها زیر نظر
سه مربی متخصص و کارآفرین با کسب آموزشها و راهنماییهای الزم و تئوری،
وارد بخش عملی تولید محصول و بازاریابی میشوند و برای محصول خود مشتری
پیدا میکنند تا امتیازات الزم برای برنده شدن و حمایت سرمایهگذاران را کسب
کنند« .کارساز» محصول تازهای از گروه سازنده «خانه ما» است که پیش از این
تجربه س��اخت  7فصل از این مستند -مسابقه خانوادگی را در تهران ،اصفهان،
رش��ت ،تبریز ،اهواز و شیراز پشت سر گذاشتهاند .فراخوان شرکت در «کارساز»
زمستان  ۹۷منتشر شد و فیلمبرداری مراحل مختلف این مجموعه  ۱۰قسمتی
تا اواخر تیرماه ادامه داشت« .کارساز» پاییز  ۹۸روی آنتن شبکه  3خواهد رفت.

منتقدپیشکسوتسینما:

تصویر مهاجرت در سینمای ما وطنفروشانه است!
محمدتقی فهیم ،منتقد پیشکس��وت سینما در گفتوگو با تسنیم ،در ارتباط
با تصویر مهاجرت در س��ینمای ایران به نکات جالبی اشاره کرده است که یکی از
مهمترین آنها درونمایه وطنفروشانه اغلب فیلمهای ساخته شده با این رویکرد در
داخل کشور است .او با اشاره به فیلمهایی مثل «مرد آفتابی» که نگاهی درست به
مسأله مهاجرت دارد به جریان سینمای جشنوارهای و تاثیر آن بر فیلمهای ساخته
ش��ده با موضوع مهاجرت پرداخته است« :طی این سالها سینمایی در حال رشد
کردن است که از آن با عنوان سینمای جشنوارهای و هنری و شبهروشنفکری یاد
میش��ود که در آن مساله مهاجرت پیرو جریانات حاکم بر جهان است .فیلمهایی
که در آن مبدأ را جهنم نش��ان میدهند و مقصد را بهش��ت .این نگاه در سینمای
روشنفکری ما رشد میکند نه در سینمای بدنه و گلخانهای ما که فارابی در دهههای

 60و  70ب��ه آن جه��ت میداد .این دس��ت از آثار
فیلمهایی اس��ت که از آن به فیلمهای وطنفروشانه
یاد میکنیم ،چرا که به طور مشخص آنان فیلمهایی را
نشان میدهند که در آن ایران جای زندگی نیست .این نگرش چیزی است که رسما
آمریکا و جشنوارههای غربی از ما میخواهند و قبل از برپایی جشنوارهها موضوعات
خودش��ان را در محافل شخصی خودشان بیان و این خط را حاکم میکنند .برای
همین فیلمساز دچار نگاه اگزوتیک میشود و بهجای اینکه به مهاجرت نگاه بومی
و درس��تی داشته باشد نگاه مطلوب و دلخواه مدیران جش��نواره را دارد .البته این
خطدهی به طور علنی و خیلی مس��تقیم نخواهد بود بلکه به نوعی در گفتمان و
مراودات خود برخورد میکنند که فیلمساز میفهمد که چه فیلمی از او میخواهند».

فصل اول مسابقه استعدادیابی فوتبالی به ایستگاه پایانی رسید

سرنوشت ستارههای «ستارهساز» چه شد؟
گروه فرهنگ و هنر :مس��ابقه بزرگ تلویزیونی
«ستارهساز» سرانجام پس از پایان چالشهای
مرحل��ه نهایی خود به قس��مت فینال رس��ید.
قس��مت آخ��ر این برنام��ه روز سهش��نبه اول
مردادم��اه با انتخاب اس��تعدادهای برتر پخش
میشود« .ستارهساز» تاکنون  ۵۳قسمت خود
را روی آنتن شبکه  3برده است و مرحله نهایی
آن طی  3هفته گذش��ته با حض��ور  ۶نوجوان
برتر دنبال ش��د .ج��واد فرحان��ی در تازهترین
گفتوگ��وی خ��ود از تولید فص��ل جدید این
مس��ابقه در پاییز امس��ال خبر داد و اعالم کرد
که فعال در تدارک س��اخت برنام ه دیگری غیر
از «ستارهساز» نیست .جواد فرحانی که پیشتر
برنامههایی چون «ش��بی با عبدی» ،انیمیشن
«شکرستان» (« ،)۱۳۹۵هزار داستان» ()۱۳۹۶
و همچنین سریال «شب عید» سعید آقاخانی و
برنامه «خندوانه» رامبد جوان (-۱۳۹۳ -۱۳۹۴
 )۱۳۹۲را تهی ه کرده است در گفتوگو با ایسنا،
درباره فینال مس��ابقه تلویزیونی «ستارهساز»
و همچنین جزئیات س��اخت فصل جدید این
برنام��ه در فصل پاییز مطالب��ی را عنوان کرد.
فرحانی با بیان اینکه ثبتنام برای فصل جدید
«ستارهساز» انجام شده و فصل جدید آن پاییز
کلید خواهد خورد ،درباره خروجی این مسابقه
ی میکردیم در
گفت« :ایدههای��ی که پیشبین 
فصل اول عملی شد .بچههایی که به این مرحله
رسیدند جذب باشگاهها ش��دند و در چند روز
آینده در این زمینه اطالعرس��انی خواهد شد».
او تصریح کرد« :ش��بکه  3سیما برای مخاطب
بین  ۱۰تا  ۱۶س��ال برنامهای جدی نداش��ته
اس��ت که خوش��بختانه برنامه «ستارهساز» در
البهالی برنامههای پرمخاطب شبکه  3توانست
یک برنام ه جدی را برای این گروه سنی تدارک

ببین��د؛ در واقع تن��وع و رویک��ردی که اغلب
شبکهها به دنبال آن هس��تند ،با «ستارهساز»
اتف��اق افتاد» .این تهیهکنن��ده درباره تغییرات
فصل جدید «ستارهس��از» نیز گفت« :در فصل
جدی��د ترکیب داوران حفظ خواهد ش��د و در
پاییز کار را ش��روع میکنی��م .بیش از صدهزار
ویدئو برای ما ارس��ال شده است که باید رصد
ش��ود .داوران ما باید به مراکز استانها بروند و
شرکتکنندگان را انتخاب کنند .در فصل اول
نیز  3ماه پیشتولید داشتیم» .این تهیهکننده
درباره مجری برنامه «ستارهس��از» (محمدرضا
احم��دی) و اینک��ه آیا در فص��ل جدید تغییر
میکند؟ توضی��ح داد« :در فصل اول ش��رایط
برنامه به س��متی رفت که برخی مجریان کنار
کش��یدند .در فصل جدید بن��ا نداریم تغییری
داش��ته باش��یم و فقط این ش��رکتکنندگان
هستند که تغییر میکنند».
مس��ابقه اس��تعدادیابی «ستارهس��از» ب��ه
کارگردان��ی نیم��ا بان��ک ،تهیهکنندگی جواد
فرحانی و اجرای محمدرضا احمدی با موضوع
کش��ف اس��تعدادهای فوتب��ال ،به شناس��ایی
س��تارههای آین��ده ایران در سراس��ر کش��ور
میپردازد ک��ه در فصل اول آن فیروز کریمی،
خداداد عزیزی ،ادموند بزیک و مجتبی جباری
داوران این مسابقه اس��تعدادیابی بودند .میالد
بهرامیان ،مهدی پورجاللی ،مرتضی س��جادی،
امیرحسین شهسواری ،علیرضا صفری و عباس
کهری��زی ،بازیکنان راه یافت��ه به بخش فینال
نخس��تین فصل از «ستارهساز» هستند که در
نهایت این هفته با رای داوران و آرای مردمی ۳
برگزیده نهایی مشخص خواهند شد و به ترتیب
 ۱۰۰میلیون ۴۰ ،میلیون و  ۲۰میلیون تومان
جایزه دریافت خواهند کرد.

«خون دلی که لعل ش��د»
ش��امل خاطرات خودگفته
رهب��ر معظ��م انق�لاب ،با
استقبال از سوی گروههای
مردم��ی ق��رار اس��ت ب��ه
زبانه��ای اردو و روس��ی ترجم��ه ش��ود .به
گزارش تسنیم ،کتاب 424صفحهای «خون
دل��ی که لع��ل ش��د» بههم��ت محمدعلی
آذرش��ب گردآوری ش��ده اس��ت .این کتاب
الصبر نصراً»
ترجم ه فارس��ی کتاب ّ
«إن مع ّ
زندگینام��ه رهب��ر معظم انقالب اس��ت که
توسط انتشارات انقالب اسالمی چاپ و روان ه
بازار نش��ر شده است .کتاب از خاطرات رهبر
معظم انقالب از دوران کودکی در مشهد آغاز
میشود؛ بخشی که در آن مخاطب بیشتر با
فضای مشهد پیش از انقالب و خانواده رهبر
انقالب آشنا میشود .بخش دیگر این کتاب،
به خاطرات ایش��ان از آش��نایی با امام(ره) و
س��الهای مبارزه با رژی��م پهلوی اختصاص
دارد .ای��ن خاط��رات مه��م از تاریخ نهضت
اس�لامی و رهب��ر آن ،به همه پژوهش��گران
تاریخ جنبش اسالمی معاصر کمک میکند
با جزئیاتی آش��نایی یابند که از دانستن آن
بینیاز نمیتوانند بود .قرار اس��ت این اثر به
درخواس��ت گروههای مردم��ی و به صورت
خودجوش به زبانهای روسی و اردو ترجمه
شود .همچنین ترجمه انگلیسی و اسپانیولی
این اثر نیز در دست انجام است.
مستند

مهلت ارسال آثار به «سینما حقیقت»
تا پایان شهریور

مستندس��ازان ت��ا پای��ان
ش��هریورماه فرص��ت دارن��د
مشخصات جدیدترین آثار خود
را روی وبس��ایت جش��نواره
«س��ینماحقیقت» قرار دهند.
به گ��زارش «وطن امروز» ،فراخوان ش��رکت در
سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند
ایران «س��ینماحقیقت» و دهمین جایزه شهید
آوینی بزودی اعالم شده و مستندسازان تا پایان
ش��هریورماه فرصت دارند مشخصات جدیدترین
آثار خود را روی وبس��ایت جشنواره قرار دهند.
ش��هنام صفاجو ،مدیر روابط عمومی جش��نواره
بینالمللی «سینماحقیقت» اعالم کرد :بخشهای
رس��می این دوره جشنواره بویژه بخش «مسابقه
ملی» تفاوتی با دوره گذشته ندارد و فیلمسازان با
جدیدترین آثار مستند خود که تولید سال ۱۳۹۷
به بعد اس��ت ،میتوانند در سه گروه مستندهای
کوتاه (تا  ۴۰دقیقه) ،نیمهبلند ( ۴۰تا  ۷۰دقیقه) و
بلند (بیش از  ۷۰دقیقه) در سیزدهمین جشنواره
«سینماحقیقت»شرکتکنند.
سینمایجهان

کاهش سینماروها در سینمای
آمریکا در فصل دوم ۲۰۱۹

صنعت س��ینمای آمریکا در
فص��ل دوم س��ال  ۲۰۱۹ب��ا
کاه��ش  2/5درص��دی در
آمار تماش��اگران روبهرو شد و
 347/8میلیون نفر به سینما
رفتند .به گزارش مه��ر به نقل از ورایتی ،عالوه
بر کاهش شمار تماش��اگران سینمای آمریکا،
باکس آفیس نیز در فصل دوم امسال با کاهشی
 3/8درصدی روبهرو ش��د و آمار فروش به 3/22
میلی��ارد دالر رس��ید .به نقل از آم��اری که روز
پنجشنبه از س��وی انجمن ملی مالکان سینما
منتش��ر ش��د ،قیمت فروش بلیت برای فصل
دوم س��ال در مقایس��ه با همین بازه زمانی در
سال  ،۲۰۱۸کاهش��ی  1/3درصدی را که برابر
 ۱۲س��نت میش��ود ثبت کرد و قیمت فروش
بلیت به طور متوسط برابر  9/26دالر بود .گفته
میشود متوسط قیمت بلیت هر سال به نسبت
سال پیش کمتر میش��ود و علت آن این است
که س��ینماروهای جوانتر ترجیح میدهند از
برنامههای آنالین بیشتر استفاده کنند .با وجود
افت به ثبت رسیده در فصل دوم ،وضعیت این
فصل بهتر از فص��ل اول  ۲۰۱۹بود چون در آن
فصل بلیتفروش��ی با کاهشی  14/8درصدی و
باکسآفیس ب��ا افت��ی  16/19درصدی مواجه
شده بود .در فصل دوم با وجود اکران فیلمهای
پرفروش��ی چون «انتقامجویان :پای��ان بازی»
دیزنی با فروش  852/4میلیون دالری« ،کاپیتان
م��ارول» ب��ا ف��روش  426/8میلی��ون دالری،
«داس��تان اس��باب بازی  »۴با ف��روش 354/4
میلی��ون دالری و «عالءالدی��ن» با فروش ۳۳۴
میلیون دالری وضعیت بهتری ایجاد شده است.
در مجموع فروش نیمه نخست امسال کاهشی
 9/46درصدی را نس��بت به نیمه نخست سال
قبل تجربه کرد و به  5۶/6میلیارد دالر رسید.

