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فیلم مستند داستانی »قرار روز شانزدهم« به کارگردانی ســید محمداحسان اصغرزاده موسوی و 
تهیه کنندگی مرتضی شعبانی فردا دوشنبه 1۲ دی ساعت 1۸ در سینماهای »هنروتجربه« در سراسر 
کشور روی پرده می رود. این فیلم روایتی از حضور شهادت طلبانه یکی از مدافعان حرم و شاگردان مکتب 
شهید حاج قاسم سلیمانی به نام محمدحســین محمدخانی معروف به عمار است. شهید محمدخانی 
در حالی که فقط 30 سال سن داشــت، 16 آبان 13۹4 در حلب سوریه به شهادت رسید و سردار قاسم 

سلیمانی درباره شهید محمدخانی اعالم کرد که او واقعاً عمار بود. 
تماشای این فیلم رایگان است و نیاز به خرید بلیت ندارد. /صبا

شورای پروانه نمایش، در جدیدترین جلســه خود، مجوز نمایش »مالقات خصوصی« یکی از بهترین 
فیلم های جشنواره فجر سال گذشــته را صادر کرد. پروانه نمایش فیلم »مالقات خصوصی« صادر شد تا 
نخستین فیلم امید شمس، احتماال از چهارشنبه این هفته به روی پرده برود. مالقات خصوصی پیش تر قرار 
بود از هفتم مهرماه نمایش  داده شود اما نا آرامی های اجتماعی، اکران این فیلم را به  مانند چندین فیلم دیگر 
به تعویق انداخت. مالقات خصوصی که سیمرغ بهترین فیلم جشنواره فجر سال گذشته را گرفته، داستان 
زندگی دختری به  نام پروانه است که با گرداندن مغازه ای در تالش است تا خرج زندگی خانواده اش را تهیه 

کند. پروانه، با مردی به نام فرهاد آشنا می شود که به او ابراز عالقه می کند اما این تنها ابتدای راه است.

»مالقات خصوصی« پروانه نمایش گرفت»قرار روز شانزدهم« در گروه هنر و تجربه

جدول گیشه نمایش ســینماهای جهان در سال ۲0۲۲ با افت و 
خیزهای فراوانی روبرو شده است.  با از راه رسیدن سال جدید میالدی، 
تحلیل گران اقتصادی سینما به سراغ رقم فروش فیلمهایی رفته اند که 
طی دوازده ماه گذشته راهی پرده سینماها شده و جدول گیشه نمایش 
سینماها را با افت و خیزهای فراوانی روبرو کرده اند. به گفته همین 
تحلیل گران، دو سال قبل نگرانی های بسیار زیادی در رابطه با وضعیت 
فروش فیلمها در جدول گیشه وجود داشت و پرسش اساسی این بود 
که آیا در دوران پساکرونا وضعیت به حالت عادی و سابق خود برمی 
گردد و سالن های نمایش دوباره پر از تماشاچی مشتاق خواهد شد یا 
نه. در سال ۲0۲1، موفقیت باالی مالی فیلمهایی چون »اسپایدرمن: 
راهی به خانه نیست« و »وقت مردن نیست« جیمزباند، این امید را 
در دل محافل سینمایی به وجود آورد که می توان به روزهای طالیی 
جدول گیشه نمایش برگشت. اما خیلی ها می گفتند سال ۲0۲۲ سال 
اصلی و سرنوشت ساز است و تکلیف وضعیت نوع برخورد تماشاگران 
با فیلمها را مشخص خواهد کرد. به نظر می رسد این تحلیل درست 
بوده و سالن های نمایش، تازه در این سال بود که توانستند ارزش های 

پیشین خود را دوباره بدست آورده و آنها را یک بار دیگر کسب کنند.
جدول گیشــه نمایش در عین حال شــاهد عدم موفقیت برخی 
نامهای جنجالی هم بوده و شکست ســخت تجاری آنها را به چشم 
دیده است. از انیمیشن هایی چون »الیتیر« و »دنیای عجیب« )هر 
دو محصول کمپانی والت دیزنی( تا آثار تحسین شده و غیرمتعارفی 
چون »او گفت« و »برادران«، جدول گیشه نمایش شاهد فروش اندک 
بسیاری از محصوالتش هم بود. با همه اینها، تحلیل گران اقتصادی 
سینما از فروش کلی هفت و نیم میلیارد دالری محصوالت سینمایی 
در سال ۲0۲۲ یاد می کنند. در مقایســه با فروش ده و نیم میلیارد 
دالری سال  ۲01۹ )که سینماها وضعیتی طبیعی داشتن و کووید 1۹ 
هنوز ظهور نکرده بود( یک کاهش 33 درصدی فروش دیده می شود. 

اهل فن یکی از دالیل کاهش فروش را نیز در این نکته می دانند که 
کمپانی های فیلمسازی تعداد کمتری فیلم روانه اکران عمومی کردند 

و نمی توان تمام تقصیرها را به گردن شرایط کرونایی انداخت.
بخش اقتصادی نشــریه معتبر ورایتی، نگاهــی به وضعیت کلی 
فروش کلی فیلمها انداخته و آنها را به تفکیک کمپانی های سازنده 

شان معرفی کرده است.
والت دیزنی: »دکتر استرنج در مولتی ورس جنون« )۹۵۵ میلیون 
دالر(، ثور: عشــق و تندر« )۷60 میلیون(، »بلک پنتر: واکاندا برای 
همیشه« )۸00 میلیون(، »آواتار: روش آب« )یک میلیارد دالر، فروش 
آن هم چنان ادامه دارد(. این کمپانی در عین حال شاهد عدم موفقیت 
فیلمهای مهمی چون »آمستردام«، »مرگ روی نیل« و »الیتیر« هم 
بود. والت دیزنی سال ۲01۹ شاهد موفقیت تمامی تولیداتش بود و 

فروش کلی هفت میلیارد دالری اش را جشن گرفت.
پارامونت: »تاپ گان: ماوریک« )یک و نیم میلیارد دالر(، »سونیک 
جوجه تیغی ۲« )40۲ میلیون(، »لبخند« )۲16 میلیون(، »شــهر 
گمشــده« )1۹0 میلیون(، »جیغ« )140 میلیون(، »جاکاس برای 

همیشه« )۸0 میلیون(
سونی: »از پیش تعیین نشده« )401 میلیون دالر(، »قطار اسلحه« 
)۲۹3 میلیون(، »جایی که خرچنگها آواز می خوانند« )140 میلیون(، 
»سلطان زن« )۹۲ میلیون(، سونی در کنار موفقیت مالی محصوالتش، 
تحسین منتقدان را هم به همراه داشت و در عین حال شکست تجاری 
برخی از تولیدات مهم خود هم چون »موربیوس«، »پدر استو« و »الیل 

الیل کروکودیل« را نیز شاهد بود.
یونیورسال: »دنیای ژوراسیک« )یک میلیارد دالر(، »مینیون ها: 
ظهور گرد« )۹3۹ میلیون(، »تلفن سیاه« ) 161 میلیون(، »بلیطی 
به بهشت« )16۵ میلیون(، »هالووین تمام می شود« )104 میلیون(، 
»نوپ« )1۷1 میلیون(. مدیران کمپانی یونیورسال با این تصور که 

ایجاد تنوع در تولیداتشــان می تواند موفقیتهای کالنی برایشان به 
همراه داشته باشد، فیلمهای زیادی در ژانرهای مختلف تولید کردند. 
اما پاسخ تماشاگران چندان مطابق میل آنها نبود و کارهایی مثل »مرد 
شمالی«، »او گفت« و » خانواده فابلمن« استیون اسپیلبرگ با شکست 

تجاری روبرو شدند.
برادران وارنر: »بتمن« )۷۷0 میلیــون دالر(، »الویس« )۲۸۵ 
میلیون(، »نگران نباش عزیزم« )۸6 میلیــون( و »حیوانات خانگی 
ابرقهرمان دی سی لیگ« )۲۲0 میلیون(. وارنریها به موفقیت باالی 
دو اثر فانتزی »بلک آدام« دواین جانسن و قســمت تازه »جانوران 
فانتزی« امید زیادی داشتند. اگر چه این فیلمها فروش هایی 40۵ و 
3۸۹ میلیون دالری در سطح جهانی داشتند، به واسطه رقم های کالن 
تولید خود لقب کارهایی کم فروش را گرفتند. این فروش های به ظاهر 
باال، نتوانست رقم هزینه های تولید و بازاریابی شان را پوشش دهد./صبا

کم فروغی سینمای جهان در ۲۰۲۲ 


