دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

زندگی سینماییام رو به پایان است

از آنها را برای ش��بکه عمومی تلویزیون اروپا ()Arte
مینویس��د و پروژه دیگر او نیز «جنگهای خنده دار»
ن��ام دارد« .گدار» در مصاحب ه خود گفته اس��ت« :در
حال پایان دادن به زندگی س��ینمایی خود هس��تم و
ن نگارش این دو فیلمنامه به سینما بدرود
پس از پایا 
خواهم گفت»« .ژان لوک گدار» در کنار «ژان پل بلموندو» س��تاره
فیل��م «از نفس افتاده» را میتوان عمال از آخرین بازماندههای موج
نو سینمای فرانسه دانست و «فرانسوا تروفو»« ،اریک رومر»« ،ژاک

«ژان لوک گدار» کارگردان برجسته و از پیشگامان موج نوی سینمای
فرانسه از بازنشستگی پس از هفت دهه فعالیت سینمایی خبر داد.
این سینماگر  ۹۰ساله در مصاحب ه جدیدی عنوان کرد به پایان جاده
فیلمس��ازی نزدیک میش��ود و قصد دارد پس از دو پروژه جدید از
دنیای سینما خداحافظی کند .چهره اسطورهای موج نوی سینمای
فرانسه که ساخت فیلمهایی چون «از نفس افتاده»« ،تحقیر»« ،پی
ی��ر خُ له» و «مذکر مونت» را در کارنامه پربار س��ینمایی خود دارد
اعالم کرده هم اکنون مشغول کار بر روی دو فیلمنامه است که یکی

ری��وت»« ،ژاک دمی»« ،آنی��س واردا» و «آنا کارینا»
چهرههای مهم س��ینمای فرانسه هستند که دیگر در
میان ما نیس��تند .به گزارش ایس��نا ،این فیلمساز در
پایان دهه  ۴۰از دانشگاه سوربن در رشته مردم شناسی
فارغالتحصیل شد اما عالقهاش به سینما موجب شد تا
بههمراه گروهی از دوستان جواناش چون «کلود شابرول»« ،فرانسوا
تروفو» و «اریک رومر» به جستوجو درباره قابلیتهای نهفته سینما
بپردازند و ماهنام ه سینمایی «الگازت دو سینما» راهاندازی کنند.

فرهنگی

سینمای نیمه جان

که پیش��تر درباره شان مطالبی را عنوان کردیم درستند اما با این
حال نشان میدهد که اگر بخواهیم هر کدام از این دیدگاهها را به
تنهایی و بدون توجه به دیگری بپذیریم و بر اس��اس آن به ادامه
حیات س��ینما بیندیشیم نه تنها نتیجه مطلوبی عایدمان نخواهد
شد بلکه آینده سیاه را برای سینمای ایران رقم خواهد زد.
دیدگاه اول به مسائل اقتصادی توجه داشت و اینکه با این وضعیت
سینما بجز ضرر و زیان چیز دیگری عاید فعاالنش نمیکند .اینکه
تو مدام فیلم بس��ازی و دیگران مدام آن را بدون پرداخت هزینه
استفاده کنند یعنی ورشکستگی پشت ورشکستگی.
دی��دگاه دوم ب��ه تولی��د محتوا توجه داش��ت و اینک��ه فیلمهای
جدید ،جایگاه س��ینمای ایران را در عرصهه��ای جهانی معتبرتر
و مس��تحکمتر میکنند و این یعنی پیشرفت و پیشرفت و باز هم
پیشرفت.
اما کیس��ت ک��ه نداند تولید ه��ر محتوایی در عرص��ه هنر هفتم
هزینه دارد و س��ینماگران باید این هزینه را تقبل کنند تا بتوانند
فیلمشان را تولید کنند اما اینکه انتظار داشته باشیم سینماگران
مدام هزینه تقبل کنند و از این طریق فیلم بسازد ،منطقی نیست
چ��را که تنها در یک صورت چنین اتفاق��ی رخ خواهد داد ،اینکه
جیب س��ینماگران ته نداش��ته باش��د ،به این مفهوم که هرچقدر
ه��م که پول خ��رج کنند و فیلم بس��ازند باز هم جیبش��ان پر از
پ��ول خواهد بود ،اما همه ما به این امر واقفیم که هر انس��انی در
ه��ر کجای این جه��ان که زندگی میکند باالخ��ره با محدودیت
مالی مواجه اس��ت به نحوی که اگر مدام خرج کند باالخره پولش
تمام خواهد ش��د ،ضمن آنکه داشتن پول زیاد باعث نمیشود که
ت��و به فکر کس��ب درآمدهای تازه و افزایش ثروت و س��رمایه ات
نباشی .سینماگران هم آدمهای کامال معمولی هستند و بودجهای
معمولی دارند که تازه آن هم در س��ینما چندان جواب نمیدهد
بنابراین به این فکر میافتند که برای تولید آثار سینمایی شان به
دنبال اسپانسر بگردند و به واسطه سرمایهای که او با خود میآورد
به تولید فیلم جدید مبادرت ورزند .س��رمایهگذار پیدا میش��ود و
فیلم تولید میشود ،تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد ،اما به یک
نکته باید توجه داشته باشیم اینکه اثر تولید شده از این همکاری
چ��ه هدفی را دنب��ال میکند؟ مس��لما س��رمایهگذار میخواهد
سرمایهاش را به همراه منفعتی که از فروش فیلم به دست میآید
را پس بگیرد ،سینماگران هم چنین انتظاری دارند ،فروش فیلم،
مخاطب بیش��تر و موفقیت در گیشه .بعد اگر فیلم با موفقیت در
گیشه مواجه ش��د چه بسا که در گیشه جهانی هم توفیق داشته
باشد و بتواند به جایزههای بزرگ بینالمللی نیز دست یابد .دیدید
که هر دو دیدگاه که پیشتر درباره شان مطلبی را بیان کردیم به
ثمر نشس��تند ،علت این به ثمر نشستن این بود که دو دیدگاه در
کن��ار هم قرار گرفتند و ب��ه قول معروف با هم کار را پیش بردند.
ام��ا وقتی پای بیماریه��ای مختلفی که در حوزه س��ینما وجود
دارد ب��ه میان میآی��د ،همه چیز به هم میخ��ورد ،بیماریهایی
که موجب میش��وند سرمایه س��رمایهگذار و تالش گروه سازنده
یک اثر س��ینمایی به هیچ انگاشته شود .در چنین حالتیست که
مخاط��ب با خود میگوید« :وقتی میتونم فیلم رو خیلی راحت و
مجانی دانلود کنم و اون رو توی خونه تماش��ا کنم ،چرا به خودم

«غالمرضا جمشیدنژاد» درگذشت

«بروس ویلیس» در «کوچه بنزین»

تابلوی جاکوب الرنس پیدا شد

غالمرضا جمش��یدنژاد ،مترجم ،محقق و مصحح متون علمی و
نسخههای خطی ،در ۷۵سالگی بر اثر ابتال به کرونا از دنیا رفت.
جمشیدنژاد متولد س��ال  ۱۳۲۴در کاشمر از جمله مصححان
و پژوهشگران پیشکسوت در حوزه
احیای نس��خ خطی اس��ت که آثار
بس��یاری تألیف ،تصحیح و ترجمه
ک��رده اس��ت .به گ��زارش ایس��نا،
تألیف کتابهای «سیر سمشناسی
در مت��ون پزش��کی اس�لامی»،
«دیباچهای بر سیاس��ت مدنی فاراب��ی» و «تاریخ جهانی علوم
و دانش��مندان ت��ا ق��رن پنجم هج��ری از منظ��ر عالمه صاعد
آندلس��ی» ،تصحیح و ترجمه «اوج��اع المفاصل و فیالنقرس»
از زکری��ای رازی و تصحیح «التعری��ف بطبقات األمم» ازجمله
یادگاره��ای بهجامان��ده از ای��ن چه��ره پیشکس��وت علمی و
فرهنگی است.

«بروس ویلیس» و «لوک ویلس��ون» و «دوون ساوا» ،قرار است
بازیگران اصلی یک تریلر اکش��ن جدی��د به نام «کوچه بنزین»
ش��وند .این فیلم ای��ن هفته در ب��ازار فیلم اروپا ب��ه خریداران
ارائ��ه میش��ود« .ادوارد دری��ک»،
کارگردان «گناه کیهانی» مسئولیت
کارگردانی این فیلم را با فیلمنامهای
نوش��ته «تام س��یرچیو» ب��ر عهده
خواهد داشت و در این فیلم دوباره
با «ویلیس» همکار میشود .مراحل
تهیه فیل��م از اوایل مارس در آمریکا آغاز میش��ود .به گزارش
مهر به نقل از ورایتی« ،ساوا» در این فیلم نقش جیمی جین را
بازی میکند ،فردی که درگیر قتل سه ستاره هالیوودی که در
استخر یک هتل لوکس غرق شدهاند ،میشود .جیمی از نظر دو
کارآگاه قتل با بازی «ویلیس» و «ویلسون» ،مظنون اصلی است،
اما...

دومی��ن تابلو از مجموعه «تق�لای آمریکایی» جاکوب الرنس،
نقاش مشهور و رنگینپوس��ت آمریکایی ،در مورد سختیهای
پیشروی مهاجران این کش��ور ،همزمان با برگزاری نمایشگاه
سراس��ری از ای��ن مجموع��ه ،پس
از  ۶۰س��ال پی��دا ش��د .جاک��وب
الرن��س ( ۱۹۱۷ت��ا  ،)۲۰۰۰نقاش
مش��هور آمریکایی و یکی از نقاشان
تاثیرگذار ق��رن ،این مجموعه را به
نام «تقال» ی��ا «تقال :از تاریخ مردم
آمریکا» در آمریکا خلق کرد .به گزارش ایرنا به نقل از گاردین،
دومی��ن تابلوی گمش��ده از ای��ن مجموعه به ن��ام تابلوی ۲۸
با زیرنویس «مهاجران پذیرفته ش��ده از همه کش��ورها۱۸۲۰ :
تا  ۱۱۵ ،۱۸۴۰هزار و  ۷۷۳نفر» از سال  ۱۹۶۰دیده نشده بود
و تنها کپی س��یاه و س��فیدی از آن برای کارشناسان و اساتید
دانشگاه در دست بود.

زحمت بدم برم سینما بلیت بخرم فیلم رو روی پرده ببینم؟ مثال
اگه م��ن مراعات کنم و دانلود نکنم و ب��رم بلیت بخرم همه چی
درس��ت میشه؟ با یه بار دانلود که سینما ورشکسته نمیشه »...اما
این افراد که ش��اید خود ما هم شاملش��ان باشیم از این حقیقت
غافلیم ک��ه از قدیم گفتهان��د «قطره قطره جمع گ��ردد وانگهی
دریا ش��ود» همین یک بار دانلود کردن هاس��ت که س��ینماگر و
سرمایهگذار را ورشکسته میکند ،همین هاست که باعث میشود
سرمایهگذار از ترس اینکه سرمایهاش از کف نرود به سمت تولید
آثار سینمایی نیاید و در این عرصه پولش را سرمایهگذاری نکند،
همین هاس��ت که باعث میش��ود سینماگر به س��مت تولید آثار
جدی��د ن��رود و فیلم تازهای را نس��ازد ،آنها هم که س��اختهاند با
ترس بس��یار زیاد فیلمش��ان را در مخفیترین بخشهای خانه و
دفترشان پنهان کنند که نکند خدای نکرده دست یک قاچاقچی
فرهنگی به محصولش��ان برسد و بش��ود آنچه که نباید بشود .تازه
در این حالت هم باز س��ینماگر م��ورد نظر وقتی صبح یک روز از
خواب بیدار ش��د متوجه میش��ود که فیلمی را که فقط خودش
میدانسته کجا پنهانش کرده در فضای مجازی مشغول دست به
دس��ت شدن اس��ت .حال در نظر بگیرید چنین سرمایه گذاران و
چنین س��ینماگرانی قرار است سینمای ایران را در عرصه جهانی
معرفی کنند و آن را توس��عه دهند .به نظر شما آیا امکانش وجود
خواهد داش��ت؟ بس��یاری از این افراد کار هن��ری را حداقل برای
مدتی میبوس��ند و میگذارند کنار و پول و انرژی خودشان را در
بیزینسهای دیگر س��رمایهگذاری میکنند ،بیزینسهایی که در
بدترین ش��رایط حداقل باعث سوخت شدن س��رمایه آنها نشود،
بخش��ی از این افراد ه��م ترجیح میدهند اگر فیلمی میس��ازند
از سرمایهگذار خارجی اس��تفاده کنند ،مسلما وقتی سرمایهگذار
خارجی وارد ماجرا میش��ود با خ��ودش تمهیداتی را میآورد که
امکان سوءاس��تفادههایی مانند دانلود قاچاق��ی را برای محصولی
که در س��اخت آن مشارکت دارد به حداقل ممکن میرساند .تازه
در آن شرایط هم باز امکان دانلود غیرقانونی وجود خواهد داشت
مانند ماجرایی که برای فیلم س��ینمایی «هم��ه میدانند» اصغر
فرهادی رخ داد و همه دیدیم که فیلمش در فضای مجازی پخش
شد.

> واکاوی یک مسئله

در این گزارش درباره بیماریهای هنری که در حوزه سینما وجود
دارد س��خن گفتیم ،بیماریهایی که نتیجه شان این میشود که
فیلمی که حاصل تالش بس��یاری از افراد بوده ،توسط عدهای در
فضای مجازی به صورت قاچاقی در دس��ترس همگان قرار گیرد.
پیش��تر اعالم کردیم که علت اصل��ی رخ دادن چنین اتقاقی پول
اس��ت ،یعنی بسیاری از آنها که فیلم را غیرقانونی دانلود میکنند
معتقدند که بلیت سینما گران است ،شاید این برداشت در جامعه
وجود داشته باشد که در شرایط کنونی عدم استقبال از سالنهای
سینما به علت وجود خطر ابتال به کروناست به همین دلیل مردم
به س��ینما نمیروند ،اما ماجرای اکران آنالین و دانلود غیرقانونی
آثاری که در این فضا منتش��ر میشد نشان داد که باز هم باید به
مس��ئله پول توجه کنیم ،اینکه بسیاری از افراد معتقدند که بلیت
سینما گران است .اما تجربه نشان میدهد که مسئله گران بودن
بلیت سینما هم نیست و ماجرا از جای دیگری آب میخورد .چه
آنکه اگر قیمت بلیت سینما را به صفر برسانیم و سالنهای سینما
را نی��ز از هرگونه خط��ر ابتال به کرونا به ص��ورت صددرصد پاک
نماییم و حتی برای اکران آنالین هم هیچ مبلغی دریافت نکنیم و
همه به صورت کامال مجانی بتوانند فیلمهای سینمایی را به تماشا
بنشینند ،باز هم دانلود غیرقانونی وجود خواهد داشت .علت اینکه
در چنین ش��رایطی چرا باز هم باید عدهای ب��ه دانلود غیرقانونی
مبادرت ورزند مش��خص نیس��ت یا حداقل ما از آن بیخبریم اما
میت��وان در این باره حدسهایی زد ،مثال اینکه دانلود غیرقانونی
یک اقدام غیرفرهنگی نیست ،بلکه یک بیماری غیر فرهنگی است
چرا که اگر به عنوان یک اقدام انجام شود انجامش دالیلی خواهد
داش��ت و این یعنی اگر آن دالی��ل را از بین ببریم دیگر آن اقدام
نبای��د صورت بگی��رد ،اما دیدیم که با فرض مجانی ش��دن بلیت
س��ینما همچنان دانلود غیرقانونی و قاچاقی وجود خواهد داشت،
بنابراین به نظر میرس��د چارهای نداریم به جز آنکه این مسئله را
به عنوان یک بیماری غیرفرهنگی یا به عبارت بهتر ضد فرهنگی
تلقی کنیم ،بیماری که باید درصدد درمان آن بر آِییم نه اینکه با
دادن مس��کن دردش را برای مدتی تسکین دهیم و فکر کنیم که
همه چیز حل شده است .مسلما در چنین شرایطی فقط خودمان
را گول زدهایم نه چیزی بیشتر.

نادر مقدس و وضعیت مبهم اکران در سال ۱۴۰۰

نادر مقدس تهیهکننده و کارگردان سینما با اشاره به آمادگی فیلم
س��ینمایی «ش��اه ماهی» برای اکران عمومی گفت :فع ً
ال تصمیم
نهایی برای زم��ان اکران عمومی این فیل��م را نگرفتهایم ،منتظر
هس��تیم تا ببینیم چه ش��رایطی بهوجود میآید ت��ا برنامهریزی
دقیقتری را برای اکران عمومی «ش��اه ماهی» داشته باشیم ،باید
دی��د برنامه اکران نوروزی چه چیز اس��ت و ب��ه کجا میرود .اگر
شرایط مناسبی فراهم ش��ود ،این فیلم را اکران عمومی میکنم.

آفتاب یزد :سریال خارجی «ضد گلوله» از ساعت  23شنبه  16اسفند ماه روی آنتن شبکه
پنج سیما میرود .این سریال مهیج در ژانر معمایی– پلیسی محصول  2018انگلیس است که
او اندرسن آن را کارگردانی کرده است« .ضد گلوله» داستان دو دوست صمیمی و دو افسر
پلیس در شرق لندن است که سعی دارند برخی از خطرناکترین مجرمین و جنایتکاران را
دستگیر کنند و ...این سریال در  6قسمت  45دقیقه تا چهارشنبه پخش خواهد شد.

نرگس محمدی
در «خائن کشی»

آفت�اب ی�زد – گ�روه فرهنگی :برخ��ی معتقدن��د دیگر دارد
نفسهای آخرش را میکشد ،برخی دیگر نیز فکر میکنند حالش
روز به روز بهتر میشود و جای خودش را نه تنها در دل مخاطبان
وطنی باز میکند بلکه از مرزهای میهنی هم گذشته و حاال دیگر
در عرصههای معتبر جهانی صاحب نام و نشانی شده است .با اینکه
عقیدهها مختلف اس��ت اما با یک بررس��ی جامع میتوان دریافت
که هر دو درست میاندیشند ،هم آنان که فکر میکنند سینما در
حال احتضار اس��ت و هم آنان که بر این عقیده اس��توارند که این
حوزه مهم و تاثیرگذار س��الهای سال میتواند با تولید آثار جدید
به حیات ادامه دهد و چه بسا که به قلههای جدید و رفیع جهانی
نیز دس��ت پیدا کند و حضور خودش را بیش��تر به جشنوارههای
معتب��ر جهانی دیکته کند .منتها حرف بر س��ر نوع نگاه و ش��یوه
تفکر اس��ت ،گ��روه اول که فکر میکنند س��ینمای ایران در حال
مرگ است و اگر شرایط همینگونه ادامه پیدا کند دیگر نمیتوان
برای این هنر ارزنده که تالشهای بسیاری برای به ثمرنشستنش
صورت گرفته انجام داد به مس��ائل اقتص��ادی مینگرند ،به اینکه
ش��رایط فیلم دیدن در س��ینما برای مخاطبان تغییر کرده است،
این تغییر ش��رایط نیز به دالی��ل مختلفی اتفاق افتاده ،مثال گران
ش��دن بلیت س��ینما ،یا ورود کرونا به جامعه انس��انی و تعطیلی
س��النهای سینما و حتی بازش��دن و عدم استقبال مردم از رفتن
به س��النهای سینما و تماش��ا کردن فیلم ،یا دسترسی آسان به
ماه��واره و فضای مج��ازی که این امکان را ب��رای مخاطب ایجاد
میکند که فیلمهای خارجی روز دنیا را تماشا کند و با این تفسیر
به ق��ول معروف «کی دیگه فیلم ایرانی نگاه میکن» ،یا مس��ئله
قاچاق فیلمهای س��ینمایی که هنوز روی پرده نرفته اندو نس��خه
با کیفیتش��ان در فضای مجازی پر میشود .همه این مسائل یا به
خودی خود و به تنهایی در به وجود آمدن شرایطی برای بد شدن
حال س��ینما در کشور ما سهم داشتهاند و یا با همکاری یکدیگر.
مثال شرایطی که کرونا ایجاد کرد موجب شد مسئوالن به فکر راه
انداختن فرصت اکران آنالین آثار س��ینمایی بیفتند و این مجال
را ب��رای س��ینماگران مهیا کنند که به طریق��ه دیگری فیلمهای
س��ینمایی خودش��ان را به مخاطب ارائه دهند اما همین موضوع
سبب شد که س��وداگران قاچاق فیلمهای س��ینمایی و ارائه آنها
در فضای مجازی ش��اخک هایش��ان تیز شود و دست به کار شده
و از این رهگذر فیلمهای جدید را دانلود و آنها را در اختیار سیل
عظیمی از مخاطبان قرار دهند .خب مس��لم است عدهای زیر بار
تماشای فیلم به صورت قاچاقی نمیروند و حاضر نیستند در ازای
عدم پرداخت پول فیلمی را که دیگران برای ساخت آن هزینههای
بسیار کردهاند را تماشا کنند ،اما بقیه افراد چه؟ آنها که در قید و
بند این مسائل نیستند و اتفاقا تعدادشان هم کم نیست بیخیال و
بیتوجه به مسائل شرعی اقدام به دانلود فیلمها کرده و بدون آنکه
هزین��های برای آنها پرداخت کنند خیلی راحت در خانههای خود
در حالی که روی کاناپه لم دادهاند به تماشای فیلمهای مورد نظر
مینش��ینند .در چنین حالتی به عقیده شما حال سینمای ایران
چگونه خواهد بود؟ پاسخی که به این پرسش داده میشود تا حد
بسیار زیادی با عقیدهای که آن گروه خاص درباره احتضار سینما
داش��تند ،هماهنگی و هارمونی نزدیکی خواهد داشت .اما در این
گزارش از دیدگاه افراد دیگری هم س��خن گفتیم که معتقد بودند
س��ینما در اوج اس��ت و هر روز پلههای ترقی را بیش از گذش��ته
طی میکن��د ،ضمن اینکه بیان کردیم آنها ه��م که از زاویه دید
خودشان به ماجرا مینگرند هم پر بیراه نمیگویند .سینمای ایران
در طول سالهای اخیر پیش��رفتهای چشمگیری کرده است .مثال
اگر در گذشتههای دور از بهترین کارگردان ایران میپرسیدید که
به عقیده ش��ما آیا س��ینمای ایران میتواند جایزه اسکار را کسب
میکند ،در بهترین حالت ممکن میگفت« :ما با س��ینمای جهان
فاصله بسیار زیادی داریم ،ممکن است بتوانیم از مقدار این فاصله
ان��دازه اندکی بکاهی��م اما اینکه بخواهیم روزی به جایزه اس��کار
دس��ت پیدا کنیم و خودمان را در بهترین ش��رایط فیلمسازی و
تولی��د آثار س��ینمایی تصور کنی��م باید بگویم ک��ه حتی تصور
کردنش هم امری محال اس��ت» در حالیکه امروزه کش��ور ما در
انبان هنری خود در عرصه هنر هفتم دو جایزه اس��کار دارد و این
یعنی سینمای ایران توانسته آنقدر پیشرفت کند که جهان را وادار
به تحس��ین نماید و دو بار بهترین جایزه جهانی س��ینما را به آن
اختضاص دهد .این یعنی سینمای ایران حالش بسیار خوب است
و در بهترین ش��رایط قرار دارد .مسلما دیدگاه اینچنینی آن گروه
خاص درباره سینما با تولید محتوا ارتباط دارد که خب مسلما در
ش��رایط مطلوبی قرار دارد .حال بیایید از یک زاویه دیگر به ماجرا
نگاه کنیم؛ زاویهای که علیرغم اینکه بیان کردیم هر دو دیدگاهی

این کارگردان س��ینما بیان کرد :در حال حاضر فیلمهای بسیاری
اس��ت که در نوبت اکران هس��تند این یک معضل و مشکل برای
س��ینماگران شده است ،معلوم نیس��ت با این تعداد فیلم و البته
فیلمهایی که در سال جدید به صف اکران اضافه شدهاند ،چگونه
میتوان برای اکران برنامهریزی کرد .وی با اش��اره به اینکه تاکید
میکند که معلوم نیس��ت وضعیت اکران در س��ال آینده چگونه
خواهد بود ،توضیح داد :امیدوارم ش��ورای صنفی نمایش تصمیم

جدال با خطر در «ضد گلوله»

رویدادهای هنری

چرا فکری به حال هنر هفتم سرزمینمان نمیشود

دانلود غیرقانونی یک اقدام غیرفرهنگی نیس��ت ،بلکه
یک بیماری غیر فرهنگی اس��ت چرا که اگر به عنوان
یک اقدام انجام شود انجامش دالیلی خواهد داشت و
این یعنی اگر آن دالیل را از بین ببریم دیگر آن اقدام
نباید ص��ورت بگیرد ،اما دیدیم ک��ه با فرض مجانی
شدن بلیت سینما همچنان دانلود غیرقانونی و قاچاقی
وجود خواهد داشت ،بنابراین به نظر میرسد چارهای
نداریم بجز آنکه این مس��ئله را به عنوان یک بیماری
غیرفرهنگی یا به عبارت بهتر ضد فرهنگی تلقی کنیم
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درس��تی را ب��رای اکران عموم��ی فیلمها بگیرد تا بتوان بخش��ی
از ای��ن مش��کالت را برطرف کرد .به گ��زارش مهر ،مقدس گفت:
مس��ئله این است که همچنان ترس از اکران هم برای فیلمسازان
و ه��م برای مخاطبان وج��ود دارد ،مخاطب با نگرانی به س��مت
س��النهای سینما میرود ،ش��اید در تهران این مسئله کمی حل
ش��ده باشد ،اما در شهرستانها همچنان مردم میترسند از اینکه
به سینما بروند.

شماره5969

نرگس محمدی به «خائن کش��ی» ،تازهترین
ساخته مس��عود کیمیایی پیوس��ت .پیش از
این ،حضور امیر آقایی ،س��ارا بهرامی ،پانتهآ
بهرام ،پوالد کیمیایی ،مهران مدیری ،اندیشه
فوالدوند ،حمیدرضا آذرنگ ،سام درخشانی و
الهام حمیدی در این فیلم قطعی ش��ده بود.
به همین مناس��بت ،نمایی از پش��ت صحنه
فیلم «خائن کشی» با حضور نرگس محمدی
منتش��ر ش��ده اس��ت .این اولی��ن همکاری
نرگس محمدی با مسعود کیمیایی است .به
گزارش خبرآنالین« ،خائن کشی» ،سیامین
فیلم مس��عود کیمیایی اس��ت ک��ه روزهای
پایان��ی فیلمبرداری را در ته��ران میگذراند.
علی اوجی ،تهیهکننده این فیلم است.

«مجبوریم»در«تریسور»

فیلم سینمایی «مجبوریم» تازهترین فیلم رضا
درمیشیان در تازهترین حضور جهانی خود در
شانزدهمین فس��تیوال «تریسور» به نمایش
درخواهد آمد .این فس��تیوال از  ۳۰اسفند تا
 ۵فروردین در ش��هر کراال برگزار خواهد شد.
«مجبوریم» پنجمین فیلم درمیش��یان پس
از فیلمه��ای «بغض»« ،عصبانی نیس��تم!»،
«النت��وری» و فیل��م ب��ه نمای��ش در نیامده
«یواش��کی» اس��ت .به گزارش ایس��نا ،تمام
فیلمب��رداری «مجبوریم» در نود جلس��ه در
صد لوکیش��ن در تهران انجام شده که از این
میان بخش عمدهای از االن در جنوب ش��هر
تهران فیلمبرداری ش��ده اس��ت اما همچون
فیلمهای گذشته درمیشیان از شمال شهر تا
جنوب شهر را در برمیگیرد.

خطتعلیقثبتملیشد

خط «تعلی��ق» به عنوان اولین خط ایرانی به
پیش��نهاد احیاگر خط تعلی��ق ،حجت امانی،
هنرمند خوش��نویس و نقاش ب��ه ثبت ملی
رس��ید .در جلسه روز  ۱۲اس��فند  1399که
در سالن همایشهای وزارت میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دستی برگزار شد ،خط
تعلی��ق به عن��وان میراث ناملم��وس به ثبت
رس��ید .پیشنهاد ثبت ملی این خط ایرانی به
عنوان میراث ناملموس ملی ،یک سال پیش
توسط حجت امانی به وزارت میراث فرهنگی
تحویل داده بود و س��رانجام این پیشنهاد روز
 ۱۲اس��فند  ۹۹در این وزارتخانه به ثبت ملی
رس��ید .به گزارش تجس��می آنالین ،حجت
امانی ،هنرمند نقاش و خوش��نویس و احیاگر
خط تعلیق تاکنون چند نمایشگاه خط تعلیق
بهصورت رس��می در داخل و خارج از ایران و
در کشورهای پاکستان ،لیتوانی ،آلمان ،هند و
انگلیس برگزار کرده است.

«گلزار»در«هفتخان»

«برن��ده باش» عنوان یک مس��ابقه با اجرای
محمدرضا گلزار در سال  ۹۷روی آنتن شبکه
سه سیمارفت و در سال  ۹۸به واسطه انتشار
ی بر ش��باهت
حکم فقهی یکی از مراجع مبن 
سازوکار اجرایی این برنامه با «قمار» متوقف
شد .حال محمدرضا گلزار با انتشار عکسی از
خود در صفحه شخصیاش نوشت« :مسابقه
هفت خان» .هنوز خبری مبنی بر نام عوامل
س��ازنده ،زم��ان پخ��ش و رویکرد مس��ابقه
اطالعاتی در دست نیست اما شنیدهها حاکی
از آن است که این مسابقه برای شبکه نمایش
خانگی تولید و به صورت انحصاری از پلتفرم
نماوا پخش خواهد ش��د .به گزارش صبا ،در
نهایت بای��د منتظر ماند و دید این مس��ابقه
میتواند موفق به دریافت مجوز از ساترا شود
یا نه.

درخت«اثباتی»
درخانههنرمندان

پنجشنبه گذش��ته  ۱۴اسفندماه به مناسبت
چهلمی��ن روز درگذش��ت ابراهی��م اثبات��ی
آهنگساز ،نوازنده و رئیس هیئت مدیره انجمن
موسیقی خانه تئاتر که مصادف با روز تولد وی
نیز بود ،درختچهای به نام و یاد این هنرمندان
فقید در خانه هنرمندان مقابل سالن ایرانشهر
کاشته شد .به گزارش صبا ،نسیم ادبی همسر
ابراهیم اثباتی با انتش��ار ویدیویی در صفحه
مجازی خود از کاشت این درختچه خبر داد و
نوشت« :دیروز به مناسبت تولدت درختچهای
کاش��ته ش��د در خان��ه هنرمندان ای��ران در
مقابل سالن ایرانش��هر…دقیقا همون جایی
که همیشه دوس��ت داشتی باشی ...تو عاشق
صحنه و نمایش و موسیقی بودی ....تو روحت
در آسمانها و ریش��هات در خاک هنرمندان
کاشته شد».

شاهنامه خوانی

ادامه جنگ كاوس
با شاه مازندران

برين گون��ه خارا يكى كوه گش��ت
ت
ز جنگ و ز مردى بىاندوه گش�� 
بلش��كرگهش ب��رد باي��د كن��ون
ن
مگ��ر كاي��د از س��نگ خ��ارا برو 
ز لش��كر هر آن كس كه بد زورمند
بس��ودند چن��گ آزمودن��د بن��د
نه برخاس��ت از جاى س��نگ گران
ن
مي��ان ان��درون ش��اه مازن��درا 
گ��و پي��ل ت��ن ك��رد چن��گال باز
ب��ران آزماي��ش نب��ودش ني��از
بران گون��ه آن س��نگ را بر گرفت
ت
كزو ماند لش��كر سراس��ر ش��گف 
پي��اده هم��ى رف��ت بر كت��ف كوه
خروش��ان پ��س پش��ت او در گرو ه
اب��ر ك��ردگار آفري��ن خواندن��د
زر و گوه��ر ب��ر افش��اندند
ب��رو ّ
ب��ه پي��ش س��راپرده ش��اه ب��رد
بيفگن��د و ايراني��ان را س��پرد
ب��دو گف��ت ار ايدونك پيدا ش��وى
بگ��ردى ازي��ن تنب��ل و ج��ادوى
و گرن��ه ب��ه گ��رز و بتي��غ و تب��ر
بب��رم هم��ه س��نگ را س��ر بس��ر
ّ
چو بش��نيد ش��د چون يكى پاره ابر
بس��ر برش پ��والد و بر تن��ش گبر
تهمتن گرفت آن زمان دس��ت اوى
بخندي��د و زى ش��اه بنه��اد روى
چنين گف��ت كاوردم ان لخت كوه
ز بي��م تب��ر ش��د بچنگ��م س��تو ه
بروي��ش نگ��ه ك��رد كاوس ش��اه
ندي��دش س��زاوار تخ��ت و كال ه
و زان رنجه��اى كه��ن ي��اد ك��رد
دلش خسته شد س��ر پر از باد كرد
بدژخي��م فرم��ود ت��ا تي��غ تي��ز
بگي��رد كن��د تن��ش را ري��ز ري��ز
بلش��كرگهش ك��س فرس��تاد زود
بفرم��ود ت��ا خواس��ته ه��رچ ب��ود
ز گن��ج و ز تخ��ت و ز در و گه��ر
ز اس��پ و س��ليح و كاله و كم��ر
نهادن��د هر ج��اى چون ك��وه كوه
برفتن��د لش��كر هم��ه ه��م گ��رو ه
س��زاوار ه��ر ك��س ببخش��يد گنج
ج
بويژه كس��ى ك��ش فزون ب��ود رن 
ز ديوان هر آن كس كه بد ناسپاس
س
و ز ايش��ان دل انجم��ن پ��ر هرا 
بفرمودش��ان ت��ا بريدن��د س��ر
فگندن��د جاي��ى ك��ه ب��د رهگ��ذر
و ز آن پ��س بيام��د بج��اى نم��از
هم��ى گف��ت ب��ا داور پ��اك راز
بي��ك هفته ب��ر پيش ي��زدان پاك
هم��ى ب��ا نياي��ش بپيم��ود خاك
بهش��تم در گنجه��ا ك��رد ب��از
ببخش��يد ب��ر هر ك��ه ب��ودش نياز
همى گشت يك هفته زين گونه نيز
ببخش��يد آن را ك��ه بايس��ت چيز
سيم هفته چون كارها گشت راست
ت
مى و جام ياقوت و ميخواره خواس 
بيك هفت��ه با وي��ژگان مى بچنگ
گ
بمازن��دران ك��رد زان پ��س درن 
تهمت��ن چنين گف��ت با ش��هريار
ك��ه ه��ر گون��ه م��ردم آي��د بكار
م��را اي��ن هنره��ا ز اوالد خاس��ت
ت
كه بر هر س��ويى راه بنمود راس�� 
بمازن��دران دارد اكن��ون امي��د
چني��ن دادم��ش راس��تى را نوي��د
كن��ون خلعت ش��اه بايد نخس��ت
ت
يك��ى عه��د و مهرى بروبر درس�� 
ك��ه ت��ا زن��ده باش��د بمازن��دران
ن
پرس��تش كنن��دش هم��ه مهترا 
چو بش��نيد گفتار خس��رو پرس��ت
ت
بب��ر زد جهان��دار بي��دار دس�� 
ز مازن��دران مهت��ران را بخوان��د
ز اوالد چن��دى س��خنها بران��د
س��پرد آن زمان تخت شاهى بدوى
و زان جا س��وى پ��ارس بنهاد روى
کوتاه از هنر

آغاز پیش تولید «مرغ»...

فیلم س��ینمایی «م��رغ بیس��ت میلیونی» به
تهیهکنندگیقدرتاهللصلحمیرزاییوکارگردانی
حام��د صلحمیرزایی در ح��ال حاضر در مرحله
پیش تولید قرار دارد و با انتخاب کامل عوامل و
بازیگران بهزودی مقابل دوربین خواهد رفت .به
گزارش صبا ،این فیلم ماجرای ۲جوان جویای کار
را روایت میکند که در این مسیر موقعیتهای
طنز و کمیکی گریبانشان را میگیرد…

«یدو»مجوزگرفت

ش��ورای پروانه نمایش فیلمهای س��ینمایی
در جلس��ه اخیر با صدور پروانه نمایش برای
فیلمهای «گل به خودی» به کارگردانی احمد
تجری« ،ی��دو» به کارگردانی مهدی جعفری
و «خورش��ید آن م��اه» کارگردان��ی س��تاره
اسکندری موافقت کرد/.صبا

مجیدصالحیکروناگرفت

مجید صالح��ی بازیگر و کارگردان س��ینما
و تلویزی��ون در صفح��ه ش��خصی خ��ود در
اینس��تاگرام ،با انتشار پیام یکی از دوستانش
از مبتال شدنش به ویروس کرونا خبر داد .وی
تاکید ک��رد کرونای او از ن��وع خفیف بوده و
جای نگرانی نیست/.صبا

