
ــان ظهيرالدوله، همراه با  ــاى دربند، كنارخياب  در كوچه اى از كوچه پس كوچه ه
ــتاده ايم كه چند دهه  ــت درخانه مردى ايس ــتان نويس پش تعدادى از بچه هاى داس
ــرزمين گره خورده است. خانه اى ساده  است نامش با فرهنگ و ادبيات مدرن اين س
ــت جز «جمال ميرصادقى». بانى اين ديدار  و بى تكلف كه  صاحبخانه اش كسى نيس
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تا چندين سال بعد، هر چهارشنبه به اين خانه مى رفته تا شاگرد كارگاهش باشد و در 
همين چهارديوارى از ادبيات و داستان شنيده و خوانده و آموخته و به قول خودش اين 

داستان همچنان ادامه دارد.
هواى سرد دى ماه بر تن مان نشسته كه وارد خانه اش مى شويم. ديدن چهره بشاش 
و روى گشاده اش سيلى از گرما را روانه مان مى كند. در اتاق پذيرايى خانه اش با مبلمانى 
ساده و ديوارهاى سفيد پر از نقاشى نشسته است. اتاقى كه پنجره هايش، صفاى حياط 
را به ديوارهاى اتاق هدايت مى كند. همه چيز اين خانه حكايت از قدمت دارد؛ قدمتى 
به وسعت تمام سال هاى زحمت و انديشه مردى كه براى فرهنگ و ادب اين مملكت 

همت گمارده است.
جمال ميرصادقى متولد 1312 در تهران و فارغ التحصيل رشته ادبيات فارسى از 
دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران است. خودش مى گويد شغل هاى زيادى 
داشتم، از كارگرى تا معلمى و كتابدارى، كارشناس آزمون سازى در سازمان امور ادارى 
ــازمان اسناد ملى ايران و  و استخدامى كشورو همچنين مسئول اسناد قديمى در س
بعدها مدرس دانشگاه در رشته ادبيات و ادبيات داستانى. او نويسنده اى است كه عالوه 
بر چندين رمان و داستان كوتاه، پژوهشگر است و چندين جلد كتاب و مقاله در قالب 

پژوهش ادبى منتشر كرده است. 
طنز دلنشينى دارد و از شروع عالقه اش به ادبيات داستانى براى ما مى گويد «من از يك 
خانواده كارگر  بودم. بچه كه بودم مادرم براى من زياد قصه تعريف مى كرد. مدتى بود  مادر 
من قهر كرده بود و  خانه نبود. تابستان يك  ظهرخيلى گرم بود و بقيه اعضاى خانه خواب

بودند. حوصله ام سر رفته بود. صداى كوچه را شنيدم. رفتم ديدم در قفل شده و نمى توانم 
بيرون بروم. احساس تشنگى كردم. رفتم زيرزمين كه آب بخورم. صندوقى توجهم را جلب 
كرد.  درآن را باز كردم. كتابى پيدا كردم پر از شكل و طرح. كالس چهارم دبستان بودم و

عكس ها برايم جذاب بود. آمدم بيرون و توى سايه نشستم. كتاب سختى بود ولى شروع 
كردم به خواندن و مرا گرفت و مجذوب كتاب شده بودم. چنان در من اثر گذاشته بود كه دو 
مرتبه خواندم. مادربزرگ كتاب را دست من ديد و دعوايم كرد و گفت حق ندارى آخرش 
را بخوانى ودنبال من دويد كه كتاب را بگيرد، غافل از اينكه من ته داستان را خوانده بودم. 
من آن روز غم رفتن مادرم را فراموش كردم و اين مقدمه اى شد براى من و شروع و مواجهه 

با ادبيات بود و در واقع كشف پتانسيلى كه ادبيات درون خودش دارد.»

از دو نفر اسم مى برد كه خيلى در زندگيش نقش داشتند؛ بهار و شفيعى كدكنى. به 
گذشته باز مى گردد و از روزهايش با بيژن مفيد مى گويد. خاطراتى كه چنان نسيم به 
صورتش مى زند و هنوز برايش شعف انگيز است؛ « اول فكر كردم كتاب فروش مى شوم. 
ــت بودم. بيژن شعر و  ــانس كه ادبيات مى خواندم با «بيژن مفيد» دوس در دوره ليس
نمايشنامه مى نوشت و من آن ها را مى خواندم و من داستان مى نوشتم و بيژن مى خواند 
و خالصه كارهاى ما مدام با هم رد و بدل مى شد. مفيد خانواده فرهنگى داشته و من هر 
چه به او نزديك تر مى شدم عالقه ام به نوشتن عميق تر شد و االن كه 86 ساله هستم ، 
اگر يك روز ننويسم روزم روز نمى شود. نوشتن خشنودم مى كند و نوعى ارضاى درونى 

به من دست مى دهد».
ياد اولين داستانش كه در مجله سخن چاپ شد، مى افتد و مى خندد «داستانى براى 
مجله سخن فرستادم.  داستان من منتشر مى شود حتى اسمم روى جلد مى آيد. فكر 
كردم در حد يك سلبريتى معروف شدم.  ولى بعدها ديدم هيچ كسى تحويلم نگرفت، نه 
خانواده نه دانشگاه و نه حتى دوستانم. از همان جا فهميدم كه ما نمى توانيم اين توقع را

داشته باشيم كه به عنوان نويسنده شناخته شده باشيم».
ــتر زنان در اين حوزه  كه به ديدارش آمده اند، باعث مى شود كه از كتاب  تعداد بيش
«زنان داستان نويس نسل سوم» ياد كند «براى نوشتن كتاب زنان داستان نويس نسل
سوم، من 90 تا مجموعه خواندم و ديدم چه فورانى از زنان داستان نويس داريم.  در نسل 
اول زنان ما فقط سيمين دانشور را داشتيم. در نسل بعدى پنج زن بودند و در نسل سوم 

انفجار زنان داستان نويس بود».
در جواب يكى از بچه ها كه از او مى پرسد چند بار جمال ميرصادقى نويسنده به اين 
فكر كرده كه به درد اين كار نمى خورد، مى گويد «من به همه داستان  نويس ها توصيه 
ــده كه حس كنم به درد اين كار نمى خورم. براى همين  مى كنم كه جا نزنيد. بارها ش
ــويد. ما دكتر و مهندس زياد داريم ولى با وجود جمعيت  هميشه مى گويم نااميد نش
ــتان نويس خوب داريم؟ بخوانيد و زياد بازنويسى كنيد و  هشتاد ميليونى، چقدر داس
مايوس نشويد. من بعضى داستان هايم را بيست بار نوشته ام. اگر مى خواهيد نويسنده 
شويد حداقل به مدت سه ماه اين تمرين را داشته باشيد. ساعتى خاص را براى اين كار 
اختصاص دهيد و هميشه همان ساعت را مشغول نوشتن شويد و هر واقعه اى را بنويسيد. 
ــتان هاى كوتاه ما اگر از داستان هاى فرنگى سر  داستان را شبيه محبوبى ببينيد. داس
نباشد از آن ها كمتر هم نيست. من تقريبا بيست، سى سال پيش كه سفرى به آمريكا 
داشتم مجموعه اى از داستان هاى كوتاه از جمله داستان هاى خودم را ديدم كه مردم 

آنجا اعتقاد داشتند اين ها فوق العاده است و اين برايم خيلى جالب بود».

ــن ديداركوتاه هم،  ــت و در همي ــوزش دادن اس ــال آم ــى دايم در ح ميرصادق
ــتداران ادبيات داستانى دارد «توصيه  ــبرد نوشته هاى دوس توصيه هايى براى پيش
ــيد كه يادتان نرود بدون اين كه  من اين است كه اول در دو صفحه خالصه را بنويس
ــخص يا حقيقت مانند كارى داشته باشيد. بعد مثل بچه اى  به اول شخص يا دوم ش
اين را تربيت كنيد. ببنيد چه نثرى مى خواهيد؛ نثر گفتارى يا نوشتارى. هرگز سراغ 
نثر ژورناليستى نرويد. توصيه من اين است كه هيچ وقت نثر ادبى و نوشتارى به كار 
نبريد. چون سنت گراست. طرف شعر است ورسيدن به آن كمى مشكل است. از بين 
نويسنده هايى كه سبك نوشتارى دارند تنها گلستان است كه جنبه شاعرانه دارد و 
خيلى هاى ديگر كه نثر ادبى نوشتارى دارند، نثر كهنه اى دارند. به سراغ نثر گفتارى 
برويد. مثل جالل آل احمد كه در قصه ها نقل وقايع مى كند. قصه هايش خصوصيت

ــيد.  ــناختى دارند. نثر گفتارى يعنى همان جورى كه حرف مى زنيد، بنويس روانش
ممكن است خيلى جاها گير بكنيد. شما هر موضوعى را كه در ذهن داريد مى توانيد 
بگوييد و بياوريد چون ذخيره ذهنى داريد ولى اغلب در كلمات گير مى كنيم. براى 
ذخيره سازى كلمات بايد زياد بخوانيم. احمد محمود نثر خوبى دارد و در اين زمينه 
بسيار كمك تان مى كند. شاهكارش هم داستان همسايه هاست و يكى از قوى ترين 
رمان هاى ايرانى است. يك صفحه از كتاب را بخوانيد وببنديد. بعد به ذهن تان مراجعه 
ــى كنيد. به طور قطع اول كار گير مى كنيد ولى  كنيد و از روى همان صفحه رونويس
به مرور، كلمات ذخيره ذهن مى شوند و تمرين خوبى است. داستان امروز بايد نقل 
روانشناختى فردى داشته باشد. انسان با روانش زندگى مى كند. دو نفر از ما شبيه هم 
فكر نمى كنيم. خصوصيات اخالقى و روانى ما متفاوت است. به همين دليل مى بينيم 
ــنده هاى بزرگ و در طى گذر زمان، روايت شان به  در طى زمان هاى مختلف، نويس
تناسب زمان با رعايت همين ويژگى فرق مى كند. وقتى زمان عوض مى شود برخورد 
ــق آن موقع ها چه جورى بوده و االن  نويسنده ها هم برخورد عاطفى است. مثال عش
به چه شكل است. به همين دليل داستان هرگز نخواهد مرد. هميشه مى آيد و ادامه 
دارد». او تاكيد دارد كه چندعامل را در نوشتن داستان ها حتما در نظر بگيريد؛ تجربه، 
مشاهده و بينش و شناخت و حتما يادتان باشد در حيطه داستان ايدئولوژى محور 
ــيد. در ادامه مى گويد  «من صميمانه توصيه مى كنم اگر  نباشيد، انسان محور باش
ــروع كنيد و از ديگرى نبافيد. انبار شما  مى خواهيد بنويسيد، نبافيد. از خودتان ش
ــت. در كودكى يك جور بوديد و نوجوانى و جوانى جورى ديگر. ذهن  هميشه پر اس

عوض مى شود و وقايع را جور واجور مى بينيد».
ــا كتابخانه اش را از  ــه باالى خانه اش مى برد ت جمال ميرصادقى ما را به طبق

نزديك ببينيم. هيجان ديدن جايى كه خلوتگاه چندساعته يكى از مفاخر ادبى 
ــه دنج مى گذاريم. انبوه كتاب هاى  ايران است، لبريزمان كرده. قدم به آن گوش
انباشته شده در قفسه ها و بيرون قفسه روى زمين به چشم مى خورد. دورتا دور 
پر است از كتاب و نوشته. ميزى پر از برگه و نوشته و كامپيوترى كوچك در كنار 
يكى از قفسه هاى كتابخانه جا خوش كرده است. درهم برهمى روى ميز حكايت 
از كلمه هايى دارد كه ساعت ها در اين چهارديوارى پرنور خلق مى شوند و جارى 

مى شوند. 
ــت خالى از خانه اش برويم. با سختى به پشت تختش  راضى نمى شود كه دس
مى رود  تا از كتاب هايش هديه  اى  بدهد. در سرماى بعدازظهر دى ماه خانه استاد 
ــى بدرقه مان مى كند و مى گويد:  را ترك مى كنيم. با لبخندى هنگام خداحافظ

«حتما باز هم اينجا بياين».

ناگهان درخت(صفى يزدانيان)
ــاعت  ــد  و رهاتر از «دردنياى تو س متهورانه ، بى قي
ــال و به نوعى ادامه  ــت؟» اما در همان مد و ح چند اس
خيال بافى هاى فرهاد شخصيت اصلى مشترك در هر 
دو فيلم، انگار فيلمساز آگاهانه دارد سه گانه(تريلوژى) 
ــر روايى و بصرى  ــازد. بنابراين همچنان عناص مى س
ــازيش  ــتالژى س فيلم يزدانيان را فانتزى و نظام نوس
ــت و دوباره خود  ــت، سفر به رش از رشت، درياى رش
ــت و به همين ميزان تكرار و تكرار و ارجاع به خود  رش
و فيلم قبل، تشكيل مى دهد. قصه از زاويه شخصيت 
اصلى(دقيقا مشابه فيلم قبل)، فرهاد(پيمان معادى) 
ــود با داستانى رها از  و با صداى ذهنى او روايت  مى ش
زمان و مكان. زمان عامدانه محو مى شود و نه گذرش 
و مثال سال هاى زندان فرهاد اهميت دارد و نه مكانش 
«كرتامحله» كه اساسا فكر نكنم وجود خارجى داشته 
باشد. مساله و كنه محورى فيلم كه در سطحى آشكار 
وعيان، همچون لوگويى در تمامى نماها حضور دارد، 
ــاز در شكستن قواعد  خيال ورزى و بى قيدى فيلمس
و الگويى معنازاست كه مواجهه هرنوع ذهن منطقى 
منطبق بر واقعيت بيرونى را پس  مى زند و با شكستن و 
پس و پيش كردن زمان، به دنبال شناور كردن مخاطب 
در دل روايت است. فيلم با كوچه ها و بازار و قبرستان 
به نوعى مشخصا بصرى به فيلم قبلى ارجاع داده مى شود 
اما باكمى تفاوت، اينجا بازار رشت در شب وكم رنگ  و 
لعاب تر از فيلم قبلى. با آيريس  اين كه به نوعى پايان بندى 
ــت، پايان روايتش را نقطه  مى گذارد و با  ــاعرانه اس ش
آيريس اوت كه كاركرد معنايى مرگ را دارد، نيمه پايانى 
فيلمش را به طورمشخص با مرگ پدر آغاز مى كند و 
ــداى ذهنى فرهاد در  با مرگ مادر به  پايان مى برد. ص
نماهايى كه فرهاد با پانته ا پناهى هاست و صدايش بر
تصاويرى از گذشته مى آيد، گويى دارد داستانش را براى

پانته ا تعريف مى كند اما زمانى كه فرهاد به طور مشخص 
به عناصرى كه نشان داده شده اشاره مى كند مثال زمانى 
كه نماى بسته از دستى پير مى آيد، مى گويد نه خيلى 
قبل تر وقتى كه جوون بود. اينجا نه با پانته ا پناهى  بلكه با 
مخاطبش است. به نوعى ناگهان درخت ديالوگ درونى 

ــت و دقيقا همين مثال «دست»  فرهاد با مخاطب اس
ــت كه يزدانيان در  فاصله گذارى روايى ـ  بصرى اى اس
ــدد كه با چه لنز و  ابتدا قراردادش را با مخاطب مى بن
عينكى مى بايست سراغ جهان فيلم برود تا بلكه همچون 
شخصيت ها از خيال ورزيش بيشترين لذت را ببرد و 
تماشاى اثر برايش با اين جمله فرهاد(در فيلم قبلى) 

به پايان برسد«مى ارزيد». اما مشكل فيلم اينجا رهايى 
و ولنگارى شخصيت پردازى فرهاد است كه نمى تواند 
انسجام و كاركرد روايى را  كه در فيلم داشته، اينجا هم 
داشته باشد. در اينجا مشخصا به سويه اى از شخصيت 
فرهاد با رمان  و شعر لوركا و صداى شاملو نور مى تاباند 
و ويژگى ناخودآگاه انتلكتى به او مى دهد كه فرهاد در 

دنياى تو هيچ گاه نيازى به اين جنبه روشنفكرى ندارد 
و دقيقا به همين خاطر ما را در خيالش غرق مى كند. اما 
اينجا زمانى اين مساله توى ذوق مى زند كه شخصيتى 
ــنفكرى  ــوركا و ادبيات انتقادى روش ــاملو و ل كه با ش
ــت در برابر بازجو و خالصه نويسى سويه اى از  آشناس
ــان مى دهد كه انطباق روايى ـ تاكيد مى كنم  خود نش

منطقى و مبتنى برواقعيت بيرونى چون الجرم ميزانى 
ــت ـ  با خودش ندارد و همچنين  ديگر در دست نيس
ــايد تفاوت بازى پيمان معادى با على  نكته مهم تر ش
ــان ليال حاتمى  ــت. حتى تفاوت زوج هاى ش مصفاس
ــردى در روايت  ــار چنين اهميت و كارك با مهناز افش
ندارد، چرا كه اساسا هردوى آن ها مولود و فرزند خيال 
فرهاد هاى شان هستند. و باز به نظر مى رسد يزدانيان 
ــود چراكه  نمى تواند موفق به تكرار فيلم قبلى اش بش
در وهله اول ديگر جذابيت اولى و نو بودن را ندارد و در 
وهله دوم بسيارى از سكانس ها خصوصا دوران كودكى 
و زندان مطلقا تجانسى برابر با سكانس هاى آغازين فيلم 
قبلى ندارد چرا كه اينجا مهم ترين عامل و محرك فيلم 
قبلى در نيمه اول يعنى موسيقى دلنشين پس زمينه 
غايب است و همچنين به نظر مى رسد روايت هاى اين 
سكانس ها(دوران كودكى و مدرسه و پانته ا پناهى ها) 

اهميتى براى مخاطبش نداشته باشد.
قصر شيرين(رضا ميركريمى)

ميركريمى با قصر شيرين به دوران اوجش برگشته 
و يكى از بهترين فيلم هايش را ساخته است. فيلمى كه 
داستانش در يك روز و در جاده اى كوهستانى مى گذرد. 
داستان يك خطى اش درباره مردى است كه همسرش 
را ازدست داده و سرپرستى دوفرزندش را به ناچار به عهده 
ــتان را براى مخاطب و بيننده  گرفته است. آنچه داس
جذاب مى كند ردوبدل شدن احساسات پدرـ فرزندى 
است كه از ابتداى فيلم تا انتها اين رابطه دچار استحاله 
ــخصيت محورى كه نقشش  ــود؛ به نوعى كه ش مى ش
ــش و رفتارش  ــداد بازى مى كند هم بينش را حامد به
نسبت به اول فيلم تغيير مى كند. مشخصه اصلى بصرى 
فيلم درخدمت داستان بودن ميركريمى است. عمده 
ــده كه تنها داستان در آن  نماها به گونه اى برداشت ش
برجسته باشد و حضور فيلمساز حس نشود. همين طور
ــتر بر روى دو كودك دختر و پسرى سوار داستان بيش
است و بارگذارى احساساتى و متاثركننده درام بر آن ها

ــورى اش و برادر  به خصوص دختر بامزه با فانتزى مح
بزرگ ترش با بزرگى و معقولى و احساس مسئوليتش، 
اعمال شده و آنچه سبب لذت مخاطب مى شود بازى 
ــت. در كليت فيلم به نظرم در  خوب اين دو كودك اس
ــى وجود دارد. ابهام هايى  فيلمنامه همچنان ابهام رواي
ــت با آنكه همان  كه حول شخصيت مادر فرزندان اس
ــت اما تقريبا در غالب نماها حضور دارد و  روز مرده اس
چهارمين شخصيت فعال فيلم، مادر اين دو كودك است. 
اما ابهام هايى زيادى پيرامون شخصيت پردازى و ارتباط 
منطقى كه به ناچار مخاطب با واقعيت بيرونى حول اين 
ــخصيت و روابطش برقرار مى كند، موجب مى شود  ش
ــخ بدهد و بعضى از آن ها  ــوال ها پاس نتواند به تمام س
همچنان تا ابد مبهم و گنگ باقى مى مانند. مثل رابطه 
ــريك گلخانه اى و بيمارى و رابطه او با شوهرش  او با ش
حامد بهداد كه تنها ما متوجه عالقه و پيوند عاطفى كه 
از جانب هردوى شان وجود دارد، مى شويم. فارغ از همه 
اين نظرات «قصر شيرين» تا اينجاى جشنواره بين آثار 

بى مساله، بهترين فيلمى بود كه نشان داده شد.
سمفونى  نهم(محمدرضا هنرمند)

يك «كمپ» ناب. دقيقا برخالف فيلم هاى مانى 
ــى  و آگاهانه اند. اينجا  ــى» تصنع حقيقى كه «كمپ
محمدرضا هنرمند مى خواسته فيلمى كامال جدى 
با قابليت تفسير و معنازايى بسازد و محصول نهايى 
به كمدى ناخواسته اى آشفته و بى منطق بدل شده 
و دقيقا اين ميزان اغراق و تصنعى كه در اثر است و 
همچنين اين ميزان تاكيدى كه فيلم بر جدى بودن 
و فلسفى بودن دارد، سبب شده فيلم يك «كمپ» 
ناب بشود. فيلمى كه ناخواسته همه چيزش توذوق 
مى زند و همه عناصر روايى اش به كمدى ناخواسته 
ــده از فرط خارج زدن. برخالف آثار مانى  تبديل ش
ــتند  حقيقى كه كمپى ادا و اطوارى و مصنوعى هس
اينجا مخاطب با كمپ ناب مواجه است كه تصنعش 
و اغراقش نه آگاهانه بلكه از ناخودآگاه فيلمساز آمده 
ــى براى جدى گرفته نشدن،  نشده و و درواقع تالش

همه آنچه سبب مسخرگى فيلم است، همين جدى 
بودن فيلمساز در كارش است كه متصور است  دارد 
ــازد اما درنهايت جديتش محل  فيلمى جدى مى س

خنده و سخره مخاطب است.
(الزم به ذكر است براى آشنايى با نظريه «كمپ»، 
سراغ كتاب «عليه تفسير» سوزان سانتاگ برويد چراكه 

اينجا جايش نيست كه كمپ را توضيح بدهم)
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 ليال زلفى گل

     نگاهى به فيلم هاى سينماى رسانه و منتقدان در روز سوم جشنواره فيلم فجر    

روز  متظاهرانه هاى  روشنفكرى

بسياري گمان مي كردند كه به واسطه تجربه چند سال اخير، با 
آغاز جشنواره فيلم فجر، فروش فيلم ها با افت همراه بوده و  فيلم هايي 
ــده اند نيز با شكست مواجه  كه به تازگي به جدول اكران اضافه ش
شوند اما فروش قابل توجه برخي فيلم ها،به اين گمان،خط بطالن 
كشيد.از طرفي، برچسب توقيفي بودن و تحريم شدن از سوي حوزه 
هنري و يا ديگر ارگان ها كه به بعضي فيلم ها مي نشيند،گويا براي آن 
فيلم ها حكم دوپينگ در فروش را پيدا مي كند چراكه ميزان اقبال 
مخاطب از اين فيلم ها و به مراتب فروش آن ها را چندين برابر خواهد 
كرد.اتفاقي كه پيش تر براي فيلم «عرق سرد» و حال نيز براي فيلم 
«پارادايس» افتاد. «پارادايس» تازه ترين فيلم على عطشانى است 
ــينش «تلفن همراه رييس جمهور»  كه همچون فيلم هاى پيش
ــن » جنجالى است.حواشي  اين فيلم  و «دموكراسي در روز روش
زمانى قوت گرفت كه پوستر آن حاوى صحنه سلفى گرفتن يكى از 
روحانيون  با بازي مهران رجبى با يك خانم موطاليى آلمانى در كنار 
ــازمان سينمايى را در پى داشت.  رود راين منتشر شد و واكنش س
ــينماى حرفه اى وزارت ارشاد اسالمى در  به طوري كه اداره كل س
واكنش به انتشار پوستر اين فيلم اعالم كرد كه «پارادايس» هنوز 
پروانه نمايش نگرفته و به همين جهت، تهيه كننده و صاحبان فيلم 
مسئول محتوا و اقالم تبليغى هستند.گويا  پس از انتشار پوستر اين 
فيلم سينمايى ، برخى نهادها و مجموعه ها خواستار تماشاى اين 
فيلم و اعمال نظر درباره اين اثر با توجه به حضور كاراكتر روحانى و 

اطالعات درز يافته از داستان اين فيلم شده  بودند كه البته ظاهرا با 
مقاومت مسئوالن سينمايى همراه شد. در واقع «پارادايس» روايت 
همان دو روحاني در پوستر است كه به همراه چند تن ديگر به آلمان 
سفر كرده و در آنجا تحت تاثير جو قرار مي گيرند. مهران رجبى كه 

در نقش يك روحانى مسن و باتجربه و  به نوعى مرشد طلبه جوان  تر با 
بازى جواد عزتى تلقى مى شود، اقدامات  خالف عرفى انجام مى دهد 
كه براى اطرافيان قابل هضم نيست. حاال هم كه اين فيلم پس از چهار 
سال توقيف،در آستانه جشنواره فيلم فجر به اكران اضافه شد و حال 

كه روزهاي ابتدايي جشنواره سپري مي شود،در عرض يك هفته 
توانسته، فروش خود را به بيش از يك ميليارد برساند و فرضيه زمان 
ــوخته اكران را كه به روزهاي نزديك به شروع جشنواره اطالق  س

مي شود،تا حدودي منتفي سازد. 
از صدرنشيني بمب تا قعر نشيني بي نامي

در صدر جدول فروش اما همچنان «بمب،يك عاشقانه»، پس 
از هشت هفته اكران و با در اختيار داشتن 65 سالن سينما همچنان 
ــدن است.كمدي-اكشن  ــتاز و در مرز هفت ميلياردي ش پيش
«قانون مورفي» ساخته رامبد جوان نيز پس از 30 روز  و با نمايش 
در 184 سالن سينماي در سطح كشور،از مرز 6,5ميليارد عبور 
ــت و از كمدي «مارموز» كمال تبريزي،كه پس از هفت  كرده اس
هفته اكران و در اختيار داشتن 110 سالن سينما هنوز 6 ميلياردي 
است،پيشي گرفته است.«كلمبوس» هاتف عليمرداني نيز به رغم 
ــت هفته، با در اختيار داشتن 85 سالن  تمام انتقادات،پس از هش
سينما و با فروش 4,5 ميليارد ي خود، از ديگر پرفروش هاي جدول 
اكران است. فانتزي-موزيكال «پيشوني سفيد 2» ساخته سيد 
جواد هاشمي  اما نسبت به ديگر آثار سينماي كودك موفق تر ظاهر 
ــت. اين فيلم نيز پس از 115روز و با نمايش در 30 سالن  شده اس
سينما،چهار ميليارد و 500 ميليون تومان فروش داشته است و 

«پاستاريوني» سهيل موفق نيز بعد از 9 هفته در مرز 2,5ميليارد 
و «دزد و پري» نيز به نزديكى 1,5ميليارد رسيده است. اما «اتاق 
ــانه و  ــوي اصحاب رس تاريك» روح ا...حجازي،به رغم اقبال از س
حساس بودن محتواي خود،پس از 44 روز به فروش يك ميليارد و

150 ميليون دست پيدا كرده است. رقمي كه «پارادايس» با يك 
هفته اكران به آن رسيده است.كمدي «تخته گاز» نيز با تكيه به 
بازيگران و محتواي عامه پسند خود پس از 23 روز يك ميلياردي 
شده و «درساژ» نيز در آستانه نيم ميليارد فروش است. در قعر آمار 
فروش سه فيلم كودك «امين و اكوان»، «اسكى باز» و «سندباد و 
سارا» و همچنين فيلم «ترانه» قرار گرفته كه روى هم نيم ميليارد 
هم نفروخته اند.هرچند  «بي نامي» ساخته عليرضا صمدي نيز به 
رغم تكيه بر ستاره پولسازي چون باران كوثري،پس از هفت هفته 
اكران تنها توانسته 81 ميليون در گيشه فروش داشته باشد. فيلمي 
كه متقاضي حضور در سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر بود و در 
ــنواره، دو سال تعويق اكران شد و امسال نيز  پي راه نيافتن به جش
ــت سنگيني را  به دليل همزماني با آثاري چون «مارموز» شكس

متحمل شده است. 
با اين اوصاف و با تكيه بر آمار اكران زمستانه سال 96 كه با اكران

بيش از 30 فيلم به بيش از 46 ميليارد تومان فروش دست يافته بود ، 
امسال و با اكران بيش از28 فيلم در فصل زمستان تاكنون و با درنظر 
نگرفتن كمدي «هزارپا» كه يك تنه به اندازه يك فصل فروش انجام 
داد و اكران آن تا اوايل دي در برخي شهرستان ها ادامه داشت،بايد 

ديد اكران زمستانه 97 به چه سرنوشتي دچار خواهد شد. 

پرده نقره اى

«قانون» از ديدارى  عصرگاهى با جمال ميرصادقى ، نويسنده و مدرس دانشگاه گزارش مى دهد

ديدار با يك ذهن جوان

ميزان فروش فيلم هاي در حال اكران، همزمان با شروع روزهاي نخست جشنواره فيلم فجر بررسي شد

خط بطالن بر يك گمان!

نيم نگاه

گروه فرهنگ و هنر


