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مارتین اسکورسیزی:

سینما یک بار مصرف شده است

مارتیــن اسکورســیزی در
مصاحبــهای جدیــد در     بــاره
ایــن صحبت کرد کــه چگونه
بــا همراهی دنیرو یــک فیلم
حماســی گانگســتری را خلق
کردنــد و چگونــه نتفلیکــس
موجب تغییر سینما شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر
بــه نقــل از گاردیــن ،مارتین
اسکورســیزی در حالی با گاردین به مصاحبه نشســت که فیلمش
«ایرلندی» از ســوی منتقدان این نشــریه به عنوان بهترین فیلم
سال انتخاب شد.
وی در ایــن گفتگو در     باره ارتباط عمیــق فیلمش با مخاطبان،
بیــش از همه از نتفلیکس و حمایت مالی آن از فیلم تشــکر کرد
و گفت :شــاید مردم فکر کنند که چند تا رفیق با هم جمع شدهاند
و کاری را که دوست داشتهاند انجام دادهاند ،اما اینطوری نیست.
وی عنــوان کرد :همه ما در پایان زندگیمان هســتیم و داریم
بهتریــن کارهایمان را ارائه میکنیم و اگر مردم از آن خوششــان
بیاید عالی است.
این کارگردان به گذشتههای دور هم گریزی زد و از زمانی گفت
که بزرگ میشد و تنها یک سالن برای تماشای فیلم وجود داشت
و بعد تلویزیونهای کوچک  ۱۲یا  ۱۶اینچی ســیاه و ســفید از راه
رســیدند و او آنجا توانســت اولین فیلمهای دیوید لین را ببیند و یا
فیلمهایی مثل «مرد سوم» و «همشهری کین» را.
وی همچنین به ساخت فیلم «ایرلندی» در دوران ترامپ اشاره
کرد و گفت که این نخســتین باری نیســت که فساد در دولت این
مملکت دیده شــده اما حاال بسیار شاخص شده و همین از عواملی
بود تا او را به ســاخت این فیلم ترغیب کرد تا نشــان دهد سیاست
گنگستری چگونه میتواند در دولت هم رسوخ کند.
اسکورســیزی همچنین دوبــاره در     باره فیلمهــای ابرقهرمانی
صحبــت کرد و گفت از مــارول و فیلمهــای ابرقهرمانیاش زیاد
صحبت شــده اســت .فیلمهایی که آدمها در آن پــرواز می   کنند
و مدام در حال زد و خورد هســتند ،اگر مایل باشــید تماشایشــان
کنید ،اشــکالی ندارد اما جایی برای تماشــای فیلمهای دیگر باقی
نمانده است.
وی افزود :نمیدانم چند فیلم دیگر بتوانم بســازم .شاید همین
«ایرلندی» آخرینشان باشد .بنابراین دلم میخواست فیلمی   بسازم
تــا یــک روز در نیویــورک یــا در ســینما تک پاریــس نمایش
داده شود.
وی یادآور شــد :اگر  ۱۲ســالن سینما داشته باشــید  ۱۱تای
آنها در تصرف فیلمهای ابرقهرمانی اســت .آیا باید همه ســالنها
در اختیار این فیلمها باشــد؟ این مسخرهاســت که فیلمهایی مثل
«لیــدی برد» و «یادگار» جایی برای اکران نداشــته باشــند .آنها
ممکن است از نظر تجاری خیلی بزرگ نباشند اما فیلمهایی هستند
که میتوانند مخاطب زیاد هم داشــته باشند .اگر یک فیلم تجاری
اســت دلیلی ندارد که نتواند هنری باشد .چیزی که خطر این روزها
محســوب میشــود ،تولید یک نوع محصول است .محصولی یک
بار مصرف که بعد دور انداخته میشــود .امــا فیلمی   تجاری مثل
«آواز زیر باران» را میشود بارها و بارها تماشا کرد بنابراین سوالی
که مطرح میشود این اســت که چگونه میخواهیم از فرم هنری
حافظت کنیم؟
وی تصریح کرد :امروز دیگر نمیشــود «هوانورد» را ســاخت.
نمیشود «شــاترآیلند» را ساخت .حتی وقتی من و لئو (دیکاپریو)
داشــتیم «رفتگان» را میســاختیم این قدرت بازیگر فیلم بود که
ســاخت آن را ممکن ساخت .ما همان موقع متوجه شدیم که درها
دارند بسته میشوند .اگر نگاهی به سالنهای سینما در یک خیابان
بیندازید میبینید  ۱۰سالن دارند یک فیلم را نشان میدهند.
وی همچنین از این یاد کرد که فیلمی   مثل «ســلطان کمدی»
تنهــا یک هفته در آمریکا اکران شــد و  ۱۰ســال ســعی کردند
نادیدهاش بگیرند.

امام صادق (ع)

صاف و غبارمحلی گاهی وزش باد

دغدغههای سجاد افشاریان از شفاف نبودن مسیر تئاتر تا حمایت از جوانان
ســجاد افشاریان که به زودی نمایشی تازه را به عنوان تهیهکننده روی
صحنه میبرد ،معتقد اســت :دغدغه داشتن تماشاگر آدمها را به اشتباههای
زیادی وادار کرده و سبب شده تئاتر متفکر و دغدغهمند ما ضعیفتر شود.
به گزارش ایسنا ،در روزهایی که خیلیها اوضاع تئاتر را چندان خوشایند
نمیدانند ،چون بســیاری از سالنهای نمایشی و گروهها با بحران تماشاگر
و هزینههای سرســامآور تولید روبرو هســتند و مدیریت تئاتر هم با بدهی
حداقل  7- 6میلیاردی دســت به گریبان است ،عدهای در تالش هستند تا
در همین اوضاع آثاری را بــا کیفیت یهتر روی صحنه ببرند در عین اینکه
همچنان به طرح انتقاد و درخواســت برای حمایت بیشــتر دولت از تئاتر و
شفافیت برای حمایتها تاکید دارند.
ســجاد افشاریان که این روزها تهیهکنندگی سه نمایش را برعهده دارد،
در گفتوگویی با ایسنا از وضعیت تئاتر و نمایشهایی که با چند کارگردان
جوان آماده کرده صحبت کرد.
او گفت :در حال حاضر مشــغول تهیهکنندگی ســه نمایش به صورت
همزمان هســتم؛ نمایش «از ابتدا وارد میشود» به کارگردانی فرید یوسفی
در تماشــاخانه ملک که تا چنــد روز دیگر روی صحنه مــیرود ،نمایش
«سرگذشــت باورنکردنی دن کیشــوت ،مالنصرالدین ،هدهد و دیگران در
ســرزمین عجایب» به کارگردانی آرمان طیــران در تاالر مولوی و نمایش
«مانســتر» به کارگردانی کوروش شــاهونه که در پردیس شــهرزاد اجرا
میشــوند .این نوع حضور من بیشــتر در کنار بچههــای جوان و خالق و
برآمده از تئاتر دانشــگاهی بوده تا کمکی برای اجرای نمایش آنها شود که
در نهایت تا به حال منجر به تهیهکنندگی نزدیک به  ۴۰نمایش شده است.
وی ادامه داد :ما در حال حاضر با نسلی مواجهیم که در مبانی اولیه تولید
تئاتر از جمله تامین یک سالن دچار سختیهای بسیار است ،آن هم به این
دلیل که زیرســاختها متالشی شده و اساسا زیرساخت طبقهبندیشدهای
پس طی کردن یک ســری شرایط
دیگر وجود ندارد که آدمها بخواهند از ِ
و مراحل ،به اجرای عمومی   فکر کنند و به هر آنچه اندیشه کردهاند برسند.
ریشــه این شرایط از زمانی شروع شد که اساس تئاتر خصوصی بنا گذاشته
شــد و بعد با واژهای به نام تئاتر خصوصــی ،کل تولیدکنندگان تئاتر را به
حــال خود رها کردند ،یعنی دولت حمایت ناچیــز خود را از بودجه فرهنگ
و هنر برداشــت و خیلی ســاده گفت که خودتان اجرا کنید و خرج خود را

فرزانه طاهری با بررسی وضعیت ترجمه
آثار ایرانی ،همچنین از ناشرانی میگوید که
کتابها را حبــس میکنند و مترجمانی که
کالهبرداری میکنند یا کتابها را می ُکشند.
این مترجم درحالی از وضعیت ترجمه آثار
ادبی به زبانهــای دیگر میگوید که معتقد
است عدهای از این ترجمهها توسط کسانی
انجام میشــود که با همســر خارجیشان
مینشینند و کار را ترجمه میکنند بی آنکه
در خیلــی از مواقــع بتواننــد کار را به زبان
مادریشــان هم درســت بفهمند یا اصال
از ظرایــف ترجمــه ادبی باخبر باشــند .او
همچنین از برخی مترجمها که نویســنده را
در چرخ گوشت میریزند میگوید.
متن گفتوگوی مکتوب فرزانه طاهری با
ایسنا در پی میآید.
وضعیت ترجمه آثار ادبی کالسیک
و معاصر فارسی به زبانهای دیگر
در سالهای اخیر چطور بوده است؟
و به نظر شــما در ایــن زمینه چه
خألهایی دیده میشود؟
راستش تا جایی که من اطالع دارم ،که
البته چندان هم زیاد نیست ،چندان تغییری
نمی بینم .وضع کمی   از لحاظ ترجمه برخی
از آثــار معاصر به زبانهــای دیگر به دلیل
دقت معدود ناشران حرفه ای در رعایت کلیه
موازین و قانع نبودن به نشرهای حاشیه ای
یا «دانشــگاهی» که وارد جریان اصلی نشر
کشور مقصد نمی شوند ،و نیز امکان ارزیابی
ترجمه ،بهتر شده است .اما شمارشان اندک
اســت .هنوز هم بهخصوص هموطنانمان
آن طــرف آب گمان میکنند که چون زبان
خارجی را به دلیل زندگی در آن طرف بلدند
همین کافی است برای ترجمه ادبیات دست
به کار شــوند ،در اکثر قریب به اتفاق مواقع
بدون کسب اجازه از صاحب اثر یا در مواردی
مثل ما ،وراث نویسنده قبل از شروع به کار،
چه رسد به بســتن قرارداد و رعایت حقوق
مادی و معنوی نویسنده.
آنهایی که به نســبت بقیه منصفترند،
وقتی کار تمام شــد خبــری می دهند .در
اینباره چــون قصد دارم مطلبی بنویســم
اینجا زیاد نمی گویم .سال های سال است
شــاهد این روند بوده ام .ترجمه های بد و
غیرحرفــه ای که حتی یک ویراســتار ادبی
حرفه ای که زبان مــادریاش همان زبان
مقصد باشــد آنها را نمی بینــد ،و این تلقی
کــه لطفی به ادبیات ایــران می کنند و دل
آدم را می ســوزاند .خیلی از هموطنانمان
از دهه ها پیش بــرای گرفتن کمک هزینه
از دولت های میزبانشــان نشــر و مرکزی
فرهنگی هم راه انداخته اند .بعضی با همسر
خارجیشــان می نشــینند و کار را ترجمه
میکنند بی آنکه در خیلی از مواقع بتوانند
کار را به زبان مادریشان هم درست بفهمند
یا اصال از ظرایف ترجمه ادبی باخبر باشند.
بعد هم متأســفانه در اینجــا صاحبان
آثــار به عــوض اینکــه اعتــراض کنند
کــه حقوقشــان ،چه حقــوق معنوی مثل
کیفیت ترجمه ،و چه مادی زیر پا گذاشــته
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در آورید .وقتی وارد این مرحله شــدیم دیگر برای مدیران ســالنها خیلی
اهمیتی نداشت که محتوای کارها چیست و همه را در مواجههای قرار دادند
که آیا این نمایشها به فروشی دست پیدا میکند یا خیر ،به طوری که هم
مخاطب و هم تولید کننده تئاتر وقتی از سالن بیرون میآیند به جای اینکه
در مورد بازیگری ،کیفیت ،کارگردانــی ،طراحی و اتفاقات خالقانه نمایش
حرف بزنند سوال اولشان این است که تماشاگر داشت؟ سالن پر بود؟
وی گفت :این دغدغه تماشاگر داشــتن ،آدمها را به اشتباههای زیادی
وادار کرد چون همانطور که مدیران تماشاخانهها به جای اینکه برای شروع
یک کاری بپرسند متن چیست ،اول از گروه بازیگران سوال میکنند ،سبب
شدند تئاتر متفکر ،تئاتر آلترناتیو و دغدغهمند ما ضعیفتر شود.در این میان
ما هم همگی دست به دست هم داده و ایستادهایم و فقط نظارهگریم .تمام
اینها هم به این دلیل اتفاق افتاد که مســیر تعریف تئاتر برای عموم مردم،
توســط خود تولیدکنندگان تئاتر تغییر داده شد و تئاتری که مخاطبش باید
میآمد و با یک هنر بیواســطه مواجه میشــد و به آن فکر میکرد ،چنان
به سطح آمد که به حد همان یک عکس گرفتن با هنرمندان رسیده است.
افشــاریان بیان کرد :وضعیت طوری شده که به دلیل همین رهاشدگی
و عــدم حمایت مالی ،حتی گروههای حرفهای نیــز زمانی برای تولید یک
نمایــش ندارند و کمتر نمایشــی را میتوان پیدا کرد که بیشــتر از دو ماه
تمرین داشــته باشد .همه درگیر یک تولیدی شدهاند که سریع تمرین کنند

گفتوگو با فرزانه طاهری

کالهبرداری ،حبس و ُکشتن کتاب

شــده ،کتاب ترجمهشــده را مثل مدال به
سینه شان می زنند ،حال آنکه خیلی وقت
است خیلی هایمان می دانیم اوضاع از چه
قرار است .آن ترجمه ها هم هرگز از دایره
چندتایی شاید فرنگی عالقهمند و کارشناس
بیرون نمــیرود .این رفتــار عجیبتر هم
می نمایــد چرا که خود در آن کشــورها پا
از دایره قانون بیــرون نمیگذارند و حقوق
همــه آن طرفیها را رعایــت می کنند،
یعنی مجبورند رعایــت کنند ،اما هموطنان
عزی ِز داخل کشورشــان دستشان به جایی
بند نیست ،پس می تازانند و ژست خدمات

چندان در بند این نیســتند که ترجمه دقیق
باشــد یا درست یا زبان فارسیاش بهقاعده.
یا اینکه ســبک نویســنده چه بــوده و آیا
چیزی از آن باقی مانــده یا اینکه مترجم،
نویسنده بختبرگشــته را در چرخ گوشت
جویدن کمتری
ریخته تــا خوردنش زحمت
ِ
الزم داشــته باشــد .گاهی مضمون است
که خوانندگان را به تحســین میکشــاند.
اما در مــورد خوانندگان جــدی ادبیات به
نظرم شــاید وضع بهتر شده باشد .این را از
اســتقبالی که از ترجمههای خوب می شود
میتوان دریافــت ،ترجمه هایــی که گاه

فرهنگــی به میهن عزیز می گیرند و ســر
صاحب اثر منت هــم میگذارند .اما نکته
مهم دیگر هم این است که ادبیات داستانی
ما از سانسور آسیب بسیار دیده است و خیلی
از آثار الکن شــده اند و چیزهایی از زندگی
بــه رمان هــا و داســتان ها راه نمی یابند،
یــا چیزهایی از محیــط ما ،آســیب های
اجتماعــی از جمله آنهایی که در روزنامهها
می خوانیم اما ورودشــان به آثار ادبی انگار
قدغن اســت و نمیگذارد اثر زنده و جاندار
باشــد .شــاید این هم یکی دیگر از دالیل
جذاب نبــودن خیلی از آثــار معاصر برای
بیگانگان باشــد .نمی دانم ،پاسخ دقیق به
این مسئله تحقیقات جدی الزم دارد.
در مورد آثار کالســیک هــم هنوز که
هنوز اســت به گمانم مثالی که می خواهند
بزنند مولوی و نیکلسن است و نسخه پاپ
رومی   در ایــن اواخر یا خیام و فیتزجرالد که
مخاطبان انبوه یافته ،واال باقی به گمانم در
سطح همان ایرانشناسی و شرق شناسی و
اینها یا دانشــجویان خارجی عالقهمند به
ادب کهن فارسی باقی مانده.
وضعیت سلیقه مخاطبان ادبیات
ترجمه در ایران نســبت به گذشته
تغییری کرده است؟
نمیتوانــم نظــر دقیق بدهــم .اگر بر
اســاس تیــراژ و فروش و اینهــا بخواهم
بگویم ،شــاید نه .شــاید هــم بی انصافی
است .تجربه به من نشان داده که خیلی ها

بدون تبلیغات و اردوکشــی و نمایشهای
دیگر راه خودشــان را به خانــه خوانندگان
جدی میگشایند.
البته در نبود نقد درست و منصفانه ترجمه
 مقصودم از منصفانه نقد کارشناسانه خودترجمه اســت و نه بار کردن همه روابط بر
آن ،خواه دوستی باشــد خواه دشمنی  -جز
در مــوارد نــادر آن هم بیشــتر در فضای
مجــازی ،خیل خوانندگان شــاید راهنمای
چندان موثقی نداشــته باشند ،بهخصوص در
این روزها که بازار ترجمه خیلی داغ و شلوغ
اســت .یا اگر هم از کیفیت نامطلوب ترجمه
آزار ببینند ،خود همان مضمون که گفتم و به
نظرم اصال در اثر ادبی اهمیت چندانی ندارد
جذبشان می کند.
نظر شــما در     باره ترجمه مجدد
چیست؟ و ترجمههای مجدد موجود
در بــازار فعلی ادبیات ترجمه در چه
وضعیتی است؟
ترجمــه مجدد عارضه ای اســت که به
علت نپیوستن ایران به معاهده جهانی حق
مؤلف رخ میدهد .گاه شــکل فجیعی دارد
یعنی کالهبرداری اســت بدون پرده پوشی.
روزی فهرســتی دیدم از آثار ترجمه کسی
کــه نامش را نشــنیده بــودم .گمانم اگر از
بــدو تولد هم ترجمه کرده باشــد و ســالی
هم پنج ،شــش کتاب ،باز هم نمیشد که
تعداد ترجمههایش به این حد برسد .معلوم
است که رونویســی کرده و شاید کلمهای

را اینجا و کلمــه ای را آنجا عوض کرده.
در بی قانونی همیشــه انواع کالهبرداری ها
مجال مییابند .باید دنبــال قانونمند کردن
بــود و ناظرانی بــر مجریان گماشــت که
فسادخیز است این روزگار.
باید نهادهای صنفی مســتقل و ســالم
داشــت .خیلــی وقت هــا آنهــا کــه باید
حواسشــان به این بی قانونی ها و لگدمال
شدن حقوق آدم  ها باشــد ،مراقباند مبادا
خواننده چشم وگوشبستهای از راه به در
شود .گاهی هم البته از ترجمه اثری سال ها
می گذرد ،به خصوص آثار کالســیک ،و با
توجه به زنده بودن زبان و تحوالت آن شاید
ضرورت یابد که مجددا ترجمه شود .اما این
به شرطی است که ترجمه مجدد قابل دفاع
و قابل توجیه باشــد .یعنی با دیدن حاصلش
آدم بگوید که چه خوب که برای خوانندگان
این نســل دوباره ترجمه شد .خیلی وقتها
اینطور نیست .خیلی وقتها هم کتابهایی
قدیمی   و ارزشمند هســتند که سالیان سال
اســت تجدید چــاپ نمیشــوند و به ویژه
ناشرانی که نشرهایی را تصاحب کرده اند و
بر میراثی نشســتهاند به دالیل عقیدتی سر
باز می زنند از تجدید چاپشــان ،کتابها
را حبس می کننــد .بگذریم که کرور کرور
کتاب های این چنینی کنار خیابان ها قاچاقی
و به ثمن بخس به فروش میرسد .خریدار
هم که عمدتا کاری به این کارها ندارد .فقط
وقتی کتابی میبیند که قانونا چاپ شــده،
کلی خرجش شــده و کلی آدم برای تدارک
و انتشار آن زحمت کشــیدهاند و از این راه
معاششــان را تأمین میکنند ،داد و فغانش
از قیمت کتاب به عرش میرســد .فشــار
گرانی را در خرجهــای دیگری که میکند
راحت تر می پذیــرد و از یاد میبرد که اگر
ماســت و پنیر گران شده ،کاغذ و زینک و...
هم چندبرابر شده است.
نتایج جایزههــای ادبی جهان و
لیست آثار پرفروش کشورها چقدر
میتواند معیــار خوبی برای انتخاب
کتاب توسط مترجمها باشد؟
معیار من هرگز نبوده اســت .نه اینکه از
سر کنجکاوی نخوانمشان .اما هرگز تمایلی
به شــرکت در این مســابقه برای ترجمه-
شــان نداشــتهام .خیلی وقتها هم آنها را
خواندهام و دوستشان نداشتهام یا رسیده ام
به جاهایی که دیده ام نمی شــود صحیح و
ســالم ترجمهشان کرد .به هرحال راهنمای
خوبی برای دســتهای از مترجمان اســت.
اما چــون معموال آنها که چشــم دوخته اند
به لیســت پرفروشها ،که خیلی وقت ها
کتاب های بیارزش هم جزوشان است (به
نظــر من البته) ،شــتابزده و گاه چندنفری
برای اول شــدن در این مســابقه ســروته
ترجمــه را هــم میآورند و اگــر هم کتاب
ارزشمندی جزوشان باشــد ،یکجورهایی
کتاب را می ُکشــند .البته اگــر وقت کافی
هم داشــتند و می گذاشــتند ،بعید می دانم
کاری درســت و خواندنــی از عهدهشــان
ساخته بود.

و سریع هم به اجرا برسند.
او افزود :بخش زیادی از این ســختیها به مدیریت دولتی برمیگردد؛
یک روز به من گفتند چرا تبلیغات نمایشت را به شبکههای ماهوارهای دادی
و من فقط در جواب گفتم اگر شما یک بُرد در اختیار گروهها میگذاشتید تا
پوسترها را روی آن بچسبانیم این کار انجام نمیشد ولی وقتی هیچ امکانی
را فراهم نمیکنید که گروهها دیده شوند ،یک سرویسدهی تبلیغاتی وجود
ندارد ،تلویزیون باکس تبلیغی برای تئاتر پخش نمیکند یا در ســطح شهر
ســازههایی برای تبلیغات نیست و حتی مجموعههای زیر نظر وزارت ارشاد
صاحب ســازههایی برای تبلیغ نیســتند پس باید چکار کــرد؟ در بهترین
حالــت همه چیز به فضای مجازی میرســد که آن جا هم جوانان تازه کار
قدرتی ندارد.
افشاریان در پاسخ به اینکه با توجه به انتقادش از حمایت نکردن دولت
و اینکه به نظر میرسد بیشترین بخش بودجه ساالنه تئاتر صرف برگزاری
جشــنوارهها میشود و آیا معتقد است باید این هزینهها بیشتر برای گروهها
خرج شــوند یا جشــنوارهها؟ گفت :از جزئیات خرجهای جشنوارهای اطالع
ندارم هرچند معموال گروههایی که در جشــنواره شرکت میکنند نهایتا ۱۰
میلیون تومان کمک هزینه میگیرند که اصال رقم عجیبی هم نیست ولی
مسئله این جاست که ما حتی نمیدانیم بودجه تئاتر در کجا هزینه میشود
و تا به حال حتی یک بار با بیالنهای واقعی یا غیرواقعی روبرو نشــدهایم
چون اصال چنین ســاز و کاری نداریم .من  ۱۷ســال است که در تئاتر این
مملکت به عنوان بازیگر ،نویســنده ،کارگردان ،طراح و تهیه کننده فعالیت
کردهام و در همه این سالها هیچ وقت مسیرهایی را مدون سازی نکردهایم
که وقتی مدیران تغییر میکنند بدانند یک چارچوبی بنا شــده و الزم نیست
همه چیز را از اول دوباره اختراع کنیم.
او خاطرنشان کرد :اختراعهای دوباره همیشه پر از آزمون و خطاست در
حالی که اگر ســاز و کار مناسب وجود داشت دانشجوها هم میدانستند بعد
از اینکه درسشــان تمام شد و کاری را با کیفیت مناسب آماده کردند الاقل
یــک بار حق اجرا دارند و میدانند که در چه مســیری قرار دارند ،اما االن
هیچ مسیر شفافی وجود ندارد و نمونهاش همین بیاطالعی از محل صرف
بودجه ساالنه تئاتر است،به همین دلیل از آنجا که آگاهی پیدا نمیکنیم ،راه
به جایی نمیبریم و حتی مشورت و پیشنهادی هم نمیتوانیم داشته باشیم.

گیشه  ۲۰۱۹سینما؛ سالی که رکوردها
شکست

سال  ۲۰۱۹یکی از موفقترین
ســالها اخیر در گیشــه ســینما
بود که با جا به جا شــدن رکورد
پرفروشتریــن فیلم و انیمیشــن
تاریخ سینما و ثبت چندین رکورد
دیگر همراه بود.
بــه گزارش ایســنا ،امســال
جدیدتریــن قســمت از ســری
فیلمهای «انتقــام جویان» با نام
کامل «انتقام جویان :آخر بازی» توانست با فروش  ۲.۷۹۷میلیارد دالری
و پایان دادن به ســلطه چند ساله و  ۲.۷۸۹میلیارد دالری «آواتار» ،در
صدر فهرســت پرفروشتریــن فیلمهای تاریخ ســینما قــرار بگیرد.
«انتقــام جویان :آخر بــازی» دنباله «انتقامجویــان :جنگ ابدیت»
( )۲۰۱۸و همچنیــن «انتقامجویــان» ( )۲۰۱۲و «انتقامجویان :عصر
اولتران» ( )۲۰۱۵است و بیست و دومین فیلم در دنیای سینمایی مارول
است که برادران «روســو» آن را با فیلمنامهای مشترک از «کریستوفر
مارکوس» و «استیون مکفیلی» کارگردانی کردند.
فیلم-انیمیشن «شیرشاه» که بر اساس انیمیشن کالسیک کمپانی
دیزنی ساخته شده هم توانست با فروش  ۱.۶۵۶میلیارد دالری ،نه تنها
پــس از «انتقام جویان :آخر بازی» در رتبه دوم پرفروشترین فیلمهای
ســال  ۲۰۱۹قرار گیرد بلکــه با گذر از «منجمــد ( ۱.۲۹میلیارد دالر)
و باالتر از «شــگفتانگیزان  ۱.۲۴۲( »۲میلیــون دالر)« ،مینیونها»
( ۱.۱۵۹میلیــارد دالر)« ،داســتان اســباببازی  ۱.۰۷۳( »۴میلیــارد
دالر)« ،داســتان اســباببازی  ۱.۰۶۶( »۳میلیارد دالر)« ،منجمد »۲
( ۱.۰۴۱میلیــارد دالر)« ،من نفرتانگیز  ۱.۰۳۴( »۳میلیارد دالر)« ،در
جســتوجوی ُدری» ( ۱.۰۲۸میلیارد دالر)« ،زوتوپیا» ( ۱.۰۲۳میلیارد
دالر) ،در رتبه نخست پرفروشترین انیمیشنهای تاریخ سینما قرار دارد.
«داســتان اســباببازی  »۴و «منجمد  »۲هماکنون در رتبه پنجم و
هفتم پرفروشترین انیمیشنهای تاریخ سینما قرار داند.
دیگر رکوردهایی که در سال  ۲۰۱۹جا به جا شد:
* دنیای ســینمایی مــارول پس از اکران فیلــم «کاپیتان مارول»
به اولین ســری فیلم با مجموع فــروش جهانی  ۲۲میلیارد دالر تبدیل
شــد .همچنین این اولین مجموعه فیلمی   اســت که  ۹قســمت از آن
شــامل «کاپیتان مارول» ،ســه فیلم «انتقام جویــان»« ،مرد آهنین
« ،»۳کالپیتــان آمریــکا :جنگ داخلــی»« ،پلنگ ســیاه» به همراه
«انتقام جویان :آخر بازی» و «مرد عنکبوتی :دور از خانه» به فروشــی
بالغ بر یک میلیارد دالر دست مییابند.
* ســینمای چین توانست رکورد فروش ماهانه سینمای جهان را در
ماه فوریه با  ۱.۶۳میلیارد دالر ارتقاء بخشد ،رکوردی که در فوریه سال
گذشته آن برای اولین بار توسط سینمای چین شکسته بود.
* استودیو والت دیزنی به اولین کمپانی فیلمسازی تاریخ تبدیل شده
که فروش ساالنه محصوالتش در گیشه جهانی از  ۱۰میلیارد دالر عبور
کرد .دیزنی همچنین اولین کمپانی است که  ۶فیلمش در یک سال به
فروش میلیارد دالری دست یافتهاند.
*«مرد عنکبوتی :دور از خانه» به پرفروشترین فیلم تاریخ کمپانی
سونی تبدیل شد.
* با فروش  ۱.۰۷۳میلیارد دالری «داستان اسباببازی  ،»۴استودیو
پیکســار دیزنی اولین اســتودیو انیمیشنســازی نام گرفــت که چهار
محصولش شــامل «قسمت سوم و چهارم «داستان اسباب بازی»« ،در
جستجوی دوری» و «شــگفتانگیزان  ،»۲هر کدام به فروشی بالغ بر
یک میلیارد دالر دست یافتهاند.
* فیلم لبنانــی «کفرناحوم» به کارگردانی «نادین لبکی» با فروش
جهانــی بیــش از  ۵۰میلیون دالر ،بــه پرفروشترین فیلم ســینمای
خاورمیانه تبدبل شد.
* «جوکر» بــه کارگردانی «تــاد فیلیپس» اولین با درجه ســنی
بزرگســال نام گرفت کــه به فروش جهانی بالغ بــر یکی میلیارد دالر
دست مییابد.
* در ســال  ۲۰۱۹میالدی ،برای اولین  ۸فیلــم به فروش میلیارد
دالری دســت یافتند و رکورد سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۸شکسته شد که
با اکران  ۵فیلم میلیارد دالری همراه بود.

