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سکانس

صندلی سینما
میخکوب بر
ِ

پرده

گر و هــی
از محققــان
در ایتالیــا بــا
بررسی بیش از
۴۷هــزار فیلم،
اقدام به معرفی
تاثیرگذارترین و
الهامبخشترین
فیلم هــا ،
کارگردانــان و
بازیگران تاریخ
سینمای جهان کردن د. در این پژوهش محققان با
بررسی ۴۷هزار فیلم در  ۲۶ژانر مختلف سینمایی
و با استفاده از ارجاعات موجود در پایگاه اطالعات
سینماییIMDbبه این نتیجه رسیدند که فیلم
«جادوگرشهراُز»بهکارگردانی«ویکتورفلمینگ»
محصولســال  ۱۹۳۷میالدی ،الهامبخشترین
فیلم صنعت سینما بوده است و تاکنون بیشترین
ت.
ارجاعاتبه آن شده اس 
گاردین گزارش داده که محققان با اســتفاده از
چهار رویکرد محاســباتی و بدون در نظر گرفتن
فیلمهایکوتاه و فیلمهایی که هیچ ارجاعی به آنها
نشدهاست؛اقدامبهمعرفی ۲۰فیلمتاثیرگذارتاریخ
ســینماکردند که همه آنها محصول قبل ازسال
 ۱۹۸۰میالدی هستند و پس از «جادوگر شهر اُز»
که در رتبهنخست جای گرفته ،فیلمهای «جنگ
ستارگان» و «روانی» رتبههای دوم و سوم را به خود
اختصاصدادهان د.
«همشهری کین»« ،متروپلیس»« ،کازابالنکا»،
«دکتراسترنجالو»و«رزمناوپوتمکین»ازدیگرآثار
برجستهحاضردراینفهرستهستن د.
دکتر«لیویوبیوگلیو»استاددانشگاهتورینویکی
از محققان گفت« :هدف اصلی این پژوهش ،یافتن
فیلمهایی است که از نظر تاریخی دارای بیشترین
اهمیتاند».
ازجمله یافتههــای این تحقیق این اســت که
کشــورهای هند ،ژاپن و آمریــکا معموال تمایل
کمتری به تولیداتمشترک ســینمایی با سایر
کشــورها دارند ،این درحالی اســت که فرانسه و
بلژیک کشورهایی هستند کهبیشترین مشارکت
ســینمایی را با دیگر ملل در صنعت سینما دارند.
همچنین تاثیرگذارترین فیلمهــایایتالیایی در
دهه  ۱۹۶۰میالدی ساخته شدهاند ،اما سینمای
آلمان در دهه  ۱۹۳۰مهمتریــن آثار خود را تولید
ت.
کردهاس 
این محققــان برای رتبهبنــدی تاثیرگذارترین
کارگردانانوبازیگرانتاریخسینماوبرایجلوگیری
از عدمیکجانبهگری به سمت فیلمهای قدیمیتر،
از روشی استفاده کردن که براساس آن تاثیرگذاری
فیلمهابافیلمهایاکرانشدهدرهمانسالمقایسه
شدهان د.
بر این اساس« ،آلفرد هیچکاک» تاثیرگذارترین
کارگردان تاریخ ســینما معرفی شــد و پس از آن
ت.
«استیوناسپیلبرگ»درجایگاهدومقرارگرف 
همچنین «ساموئل الجکسون»« ،تام کروز»،
«لوئیز مکســول» و «کری فیشــر» نیز بهعنوان
الهامبخشترینبازیگرانسینماشناختهشدن د.
فهرست کامل  ۲۰فیلم تاثیرگذار و الهامبخش
تاریخسینمایجهان:
جادوگر شهر اُز (۱۹۳۹)
جنگ ستارگان (۱۹۷۷)
روانی (۱۹۶۰)
کینگ کونگ (۱۹۳۳)
۲۰۰۱: ادیسه فضایی (۱۹۶۸)
متروپلیس(۱۹۲۷)
همشهریکین(۱۹۴۱)
تولد یک ملت (۱۹۱۵)
فرانکشتاین(۱۹۳۱)
سفید برفی و هفت کوتوله (۱۹۳۷)
کازابالنکا (۲۱۹۴)
دراکوال (۱۹۳۱)
پدرخوانده (۱۹۷۲)
آروارهها (۱۹۷۵)
نوسفراتو (۱۹۲۲)
جویندگان (۱۹۵۶)
کابیریا (۱۹۱۴)
دکتراسترنجالو(۱۹۶۴)
بر باد رفته (۱۹۳۹)
رزم ناو پوتمکین (۱۹۲۵)

 4دلیلی که «گرگبازی» را دیدنی میکند

نوار

الهامبخشترینهای تاریخ سینما

خاطرهبازی

شهر فرنگ

اگر احساس خواب به شما
دست داد در مکان امنی مانند
پارکینگهای جادهای خودرو
را متوقف کنید و از توقف در
شانه بزرگراه خودداری کنید.

یادِ
«سعدی سینمای ایران»

امی ر هاتفینیا| «گرگبازی» باالخره بعد از «شش هفته»
اکران «یک میلیاردی» شد .این غریببودن ژانر معمایی
در سینمای ایران را نشان میدهد! این میزان از فروش در
6هفته،درحالیاستکهاسمهایتویآنونسهایاینفیلم
هرکدامبهتنهاییبرایباالبردنآمارفروشیکفیلمکافی
است؛ اما علی مصفا ،هانیه توسلی و نگار جواهریان بعد از
 6هفته (!) توانستند «گرگ بازی» را به خیل فیلمهای یک
میلیاردی اضافه کنند .ژانر «گرگ بازی» معمایی اســت.
انتخاب همین ژانر در ســینمای ایران یک ریسک است؛
چرا که فیلمهای معمایی در ایران ،نه سابقه چندانی دارند
ونهبااقبالمواجهمیشوند؛هرچقدرهمکهبازیگرهایشان
«چهره» باشند و زور بزنند که مخاطب به سینما بیاورند.
«گرگبازی» داستانی رازآلود از چند رفیق قدیمی است که
شبی در خانه موروثی یک دوست جمع میشوند و با ورود
میهمانانتازهوارد،ماجراهایعجیبیرخمیدهد.اینفیلم
واقعاعجیبورازآلوداست؛برایهمینحیفمآمدتعریفش
رانکنم:
با بازیهای خوب مواجه میشوید
«علیمصفا»«،هانیهتوسلی»«،نگارجواهریان»«،سهیال
گلستانی»«،سعیدچنگیزیان»«،مهساعالفر»«،فهیمها َ َمن
زاده»«،احسانگودرزی»«،حمیدپورآذری»«،امیرحسین
قدسی»« ،ژرژ پطرســی»« ،منوچهر
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وسوسه حل معما دست از
سرتانبرنمیدارد
شــما بعد از پایان فیلم سراغ
حل معما میروید و این وسوسه تا
مدتها گریبانتــان را میگیرد! به
کاراکترهــا فکر میکنید؛
به کارتهای بازی معما و
سعی میکنید به پاسخ
برســید؛ اما این معما
به این ســادگیها قابل
حل نیست .اصال شاید
لطفش به همین باشد که
حلنشدنی باقی بماند؛
درست مثل همان اتفاقی
کهبرایمنافتاد.

نسالمیالدینزدیکمیشویم،مجلههاوروزنامههای
هروقتکهبهپایا 
مختلف خارجی ،فهرســتی از بهترینهای آثار داستانی ،غیرداستانی و
ادبیاتکودکچاپشدهدرآنسالرامعرفیمیکنند.مجلهنیویورکتایمز
هم طبق این سنت اثرهای برتر در حوزه داستانی و غیرداستانی را طی یک
مطلب معرفی کرده است« .فردریک داگالس» نوشته دیوید بالیت یکی
از این کارهاســت .دیوید بالیت در این کتاب داستان فردریک داگالس،
روزنامهنگار ،دیپلمات و نویسنده آمریکایی را روایت میکند .داگالس در

یککتابصوتیاز«ابوالفضلزرویی »
مالنصرالدینگلآقااست
ِ
«بامعرفتهایعالم»شامل۲۶شعرکوتاهطنزآمیزاز

زندهدل»« ،محمدرضا مالکی»« ،سوده سعدایی» و «قاسم
فرمانبردار» بازیگران این فیلماند .همانطور که میبینید،
تعدادی از بازیگران این لیست اهالی تئاتر هستند .آنها با
بازیهای باورپذیرشــان «گرگبازی» را دیدنی کردهاند.
بازیگران این فیلم آنقدر دلچسب و هیجانانگیز «مافیا»
بازیمیکنندکهآدمدلشمیخواهدمافیابازشود.
یبُرد!
غافلگیریامانتانرام 
وقتی فیلم غافلگیریاش را رو میکند ،ترس و هیجان
وارد میشــود؛ از آنجا تا پایان فیلم میخکوب میشوید.
دیگر هیجان و ترس است که فرمان میدهد .اینجاست که
یشادیو
حتیهمانها کهمعموالسینمابرایشانیعنیباز 
سیزدهبدر و پاپکورن ساکت میشوند و صدا از هیچکسی
در نمیآید .سکوتی که غافلگیریِ «گرگبازی» به ارمغان
میآوردرابرایتمامسالنهایسینماآرزومیکنم!
ما به این ژانر نیاز داریم
این را به شما بگویم که «گرگبازی» ژانر متفاوتی دارد.
اصال انتظار فیلمهایی که معموال در سینمای ایران اکران
میشودراازآننداشتهباشید«.گرگبازی»نهکمدیاست،
و نه فقط اجتماعی« .گرگبازی» فیلمی معمایی است که
چشمخیلیازمابهدیدناینژانردرسینماهایایرانعادت
ندارد .به شما قول میدهم ،وقتی از سینما خارج میشوید،
اطمینان دارید که فیلم متفاوتی دیدهاید؛ فیلمی که شبیه
هیچکدام از فیلمهای روی پرده نیست.
اینامتیازبزرگیاست.

کتابخانه

امروز ،سالروز درگذشت علی حاتمی اســت .او  ۲۳مرداد  ۱۳۲۳در تهران به دنیا آمد و  ۱۵آذر
 ۱۳۷۵از دنیا رفت .اخیرا کتاب «مرشد و پهلوان» شامل فیلمنامهای درباره آخرین فیلم مرحوم
حاتمی منتشر شده است .عنوان این فیلمنامه «جهان پهلوان تختی» است که به صورت نیمهتمام
باقیماندوبهپایاننرسید.فیلمنام ه«مرشدوپهلوان»بهقلمحامدقربانیدر ۱۲۴صفحهوباقیمت
۱۶هزار تومان از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده .قربانی در فیلمنامه مستند خود در این
کتابسعیکردهبهروایتیازچراییشکلگیریاینایدهدرذهنعلیحاتمیبپردازد.

ابوالفضل زرویی نصرآباد در هفتهای که گذشت،
نفسهای آخر را کشــید و از دنیا رفت .او متولد ۱۵
اردیبهشت  ۱۳۴۸در تهران بود .زرویی با اسمهای
مستعار مالنصرالدین ،چغندر میرزا ،ننه قمر ،کلثوم
ننه ،آمیز ممتقی ،میرزا یحیی و عبدل در نشریاتی
مانند موسسه گل آقا ،همشهری ،جامجم ،ایرانیان،
انتخاب ،زن ،مهر ،کیهان ورزشــی ،بانو ،جستجو،
ت. عالوه بر
عروس و تماشــاگران طنز نوشته اســ 
مطالب طنز در نشــریات و روزنامهها ،از کتابهای
ابوالفضل زرویی نصرآبــاد میتوان به مــوارد زیر
اشاره کرد :تذکرهالمقامات ،افســانههای امروزی،
وقایعنامه طنز ایران (همکاری با فریبا فرشادمهر)،
بامعرفتهای عالم (کتاب گویــای طنز) ،رفوزهها
(مجموعه شعر طنز) ،حدیث قند (مجموعه مقاالت
طنزپژوهی) ،کالغه به خونهش نرســید (مجموعه
افسانههای طنز آمیز) «،ماه به روایت آه» روایتی از
زندگانی و شخصیت عباس بن علی(ع) و برگزیده
جایزه ادبی کتابسال عاشورا ( ۱۳۹۴خ) .خاطرات
ســر پروفسور حســنعلیخان مســتوفی ،کتاب
مستطاب خرپژوهی (در دســت چاپ) ،یک بغل
کاکتوس ،صدشعر طنز اصل مطلب ،مجموعه شعر
طنزوغیره!
ما در اینجا کتابی صوتــی از آقای زرویی معرفی
میکنیم که «بــا معرفتهــای عالم» نــامدارد.
این مجموعهســال  1389منتشر شــده است« .با
معرفتهای عالم» شــامل  ۲۶شعر کوتاه طنزآمیز
از ابوالفضل زرویی نصرآباد اســت که با آهنگسازی
محمد ساالروند تهیه شده .زرویی در این کار،روایت
دگرگونهای از زندگی امروز و روابط حاکم بر آن ارایه
میدهد .در این اثر زرویی شعرهایشرا با لحن ساده و
خواند.
طنزآمیزمی 
زرویی در مورد این مجموعــه گفته« :طرح «با
معرفتهای عالم» به پیشــنهاد دوستان مختلف
مطرحشــد .دوســتی دارم به نام مهندس محمد
رضا ابداعی که از دوستان نزدیک من است ،ایشان
گفتند اگر یکمجموعهای را به صورت صوتی ارایه
دهی احتماال جذابیتهای خــاص خودش را دارد.
چون لحن،لحن محاورهای است و مردم هم با این
لحنارتباطخوبیمیگیرند.بههمیندلیلتصمیم
گرفتیم اینمجموعه را به این صورت منتشر کنیم.
طرحمدتیماندوبعدهادرصحبتیکهباسیدعباس
سجادی«مدیر موسسه نغمه شهر» داشتیم ،ایشان
هم اســتقبال کردند و کارهای ضبطش به فرجام
رسید .البتهچند مورد هم در کار اختالل ایجاد شد،
حتی موسیقی هم  ۳ ،۲بار عوض شد که درنهایت
موسیقیآقایساالروندراپذیرفتند».

 4کتاب برت ر سال 2018
جوانی برده بود و پس از آزادی رهبر جنبش ضدنژادپرستی شد« .چگونه
نظرتانراتغییردهید»نوشتهمایکلپوالنهماثربرتردیگراست؛داستان
و تحقیقی هوشمندانه درباره انقالبی در داروهای روانی که نهتنها به افراد
مبتالبهبیماریهایروحیازجملهافسردگیکمکمیکندبلکهافرادسالم
را نیز در شرایط بهتر قرار میدهد« .پرستار عالی» هم یکی دیگر از اثرهای

شعر اول «با معرفتهای عالم» :
هربشریفکروخیالیداره
هرکیبراخودشیهحالیداره
هیچیتواینمیونهتکرارینیست
توخلقتخداکپیکارینیست
یهعدهبیچارهکسبپولن
یهعدهدایمبیحالوحولن
یهعدهفکرتیپوهنگولشکر
یهعدهدنبالکتابودفتر
یکیحقوقوکارومسکنمیخواد
یکیدیگهمجرده،زنمیخواد
یکیپیاوامرعیاله
یکیبهفکرلقمهحالله
یهعدهصبحوظهروشبقدمرو
یهعدهلکولکیهعدهسگدو
تودورهاالکلنگوتیشه
مسلماهرکیبهفکرخویشه
تقیبهفکررونقنقینیست
کسیبهفکرنفعمابقینیست
مقالههاپشتهماندازیه
جناحوباندوحزبوخط،بازیه
بسکهبههرطرفستادمونرفت
صراطمستقیمیادمونرفت

برتری است که جزو لیست 10تایی نیویورکتایمز قرار گرفته .این کتاب
نوشته لیال سلیمانی ،نویسنده فرانســوی مراکشیاالصل ،که در آمریکا
با عنوان «پرستار عالی» منتشر شده ،پیش از این برنده جایزه گنکور هم
شده است و داستان پرستار بچهای از دومینیکن را روایت میکند که در
سال  2012محکوم به قتل دو کودک شده است .در ادامه  4اثر داستانی و
غیرداستانی برت ر سال  2018از نگاه مجله «نیویورکتایمز» معرفی شده
است.

«آنجا آنجا»؛ تامی اورنج

«واشنگتنسیاه»؛اسیادوگیان

«زندانآمریکایی»؛شینبائور

«تحصیلکرده»؛ تارا وستآور

نخستین کتاب تامی اورنج تعمقی بلندپروازانه
درباره هویت انسان است که به وسیله فقر ،زمان
و زندگی شهری درحال نابودی است .فصلهای
کوتاه و متعدد داستان هربار توسط فردی متفاوت
از بومیان آمریکا در اوکلند روایت میشود .همه
افراد حاضر در کتاب مانند «قصههای کانتربری»
نوشته جفری چاسر و «گور به گور» نوشته ویلیام
فاکنر درحال سفر به جایی دیگر هستند و قصه
اینرمانروایتسفرعجیبوخطرناکاینافرادو
تالششانبرایتوقفزماناست.

برنده جایزه گیلر و یکی از نامزدهای نهایی بوکر
 2018داستان پســرکی به نام «سیاه» است که
داستانش را با زاویه دید اولشخص روایت میکند
اما باور سبک ســخنگفتن و استفاده از کلمات
فاخرش در داســتان برای خواننده سخت است.
کمی بعد درمییابیم که «ســیاه» از طرف برادر
اربابش بهعنوان دســتیار آموزشی انتخاب شده
بود و بخشی از کارش خواندن آثار کالسیک بود.
کاری که سبب میشود تجربیات «سیاه» شکلی
جدیدومتفاوتبهخودبگیرد.

شــین بائور در ســال  2014بــه منطقهای
روســتایی در لوییزیانا رفت تا بهعنوان نگهبان
در کانون اصــاح و تربیتی که تحتنظر زندانی
خصوصی است ،کار کند .چهارماه از حضورش در
این زندان گذشت و مسئوالن زندان دریافتند او
برای تحقیقبه این مکان آمدهو شغلشنگهبانی
نیست .این کار سبب شد «مادر جونز» را بنویسد
و برنده جایزه مجله ملی شود اما در این کتاب به
موضوعی جدید میپردازد که نادیدهگرفتنش
امکانپذیرنیست.

«تحصیلکرده» نوشته تارا وستآور ،نویسنده
و مورخ 32ساله آمریکایی دیگر اثر حاضر در این
فهرست اســت .کتابی که  32هفته در فهرست
پرفروشهــای نیویورکتایمــز و همچنین در
میان نامزدهای اولیه مــدال کارنگی قرار گرفت.
باراک اوباما ،رئیسجمهوری ســابق آمریکا نیز
«تحصیلکرده» را خواند و به مخاطبانش معرفی
کرد .خود نویســنده در خانه خواندن یاد گرفت.
نخستینبار 17ســاله بود که وارد کالس درسی
عمومیشد.

