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پيامبر)ص( می فرمايند: 

از دانش�مندان بپرس�يد و ب�ا 

حكيم�ان گفت وگو كني�د و با 

نيازمندان، همنشين شويد. 

»گزيده تحف العقول«

سردار كارگر در نشست ش�وراي سياستگذاري راهيان نور 
كشور بر استفاده از تجارب وزارت ميراث فرهنگي بر جلوگيري 
از شيوع ويروس كرونا در س�فرهاي راهيان نور تأكيد كرد. 
نشست شوراي سیاس��تگذاري راهیان نور كش��ور پنج شنبه 
گذشته برگزار و در آن تدابیر ويژه براي آغاز سفر ها در سال99 
بررسي شد.  س��ردار س��رتیپ بس��یجي بهمن كارگر رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس در اين نشست 
اظهار داش��ت: نبايد عجله اي براي آغاز س��فر هاي راهیان نور 
در س��ال99 داش��ته باش��یم.  تدابیر ويژه براي آغاز سفرهاي 
راهیان نور در سال جاري و تصويب كلیات »آيین نامه خادمین 
راهیان نور« از موضوعات مهمي بود كه در نشس��ت ش��وراي 
سیاستگذاري راهیان نور كشور با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش هاي دفاع مقدس بررسي شد.  
كارگر با اشاره به اينكه تجربه ثابت كرده كه گرماي هوا تأثیري 
در جلوگیري از ش��یوع ويروس كرونا ن��دارد، گفت: مهم ترين 

مس��ئله در جلوگیري از ش��یوع اين ويروس منحوس، رعايت 
كردن پروتكل هاي بهداشتي اس��ت.  رئیس بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس تأكید كرد: وزارت میراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي تجارب خوبي در زمینه سفر و 
گردشگري دارد كه بايد از اين ظرفیت اس��تفاده شود.  كارگر 
بیان داشت: با توجه به موافقت وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و ابالغ رئیس س��تاد كل نیروهاي مس��لح و با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از تیر ماه 1399 سفرهاي راهیان نور در 

مناطق سفید انجام مي شود. 
»حجت االس��الم محمود ملك دار« مسئول س��تاد راهیان نور 
حوزه هاي علمیه در بخشي از اين نشست در خصوص عملكرد 
ستاد راهیان نور حوزه هاي علمیه و اقدامات حوزه در راستاي 

مبارزه با شیوع ويروس كرونا توضیحاتي را ارائه داد.  
در ادامه اين نشست، سردار »ناصر اديبي« دبیر ستاد مركزي 
راهیان نور كش��ور در خصوص اجراي مصوبات نشست قبلي 
شوراي سیاس��تگذاري راهیان نور كشور گفت: در صورت آغاز 
سفر هاي راهیان نور، پروتكل هاي بهداش��تي را كاماًل رعايت 
خواهیم كرد.  وي در خصوص »آيین نامه خادمین راهیان نور« 
نكاتي را مطرح ك��رد و پس از آن برخي حاضران در نشس��ت، 
پیشنهادات و انتقادات خود را درباره اين آيین نامه ارائه دادند.  
در پايان اين نشس��ت، اعضاي حاضر در جلسه به بررسي طرح 
آيین نامه ثبت نام، جذب، آموزش و به كارگیري خادمین شهدا 
پرداختند كه بعد از بحث و تبادل نظر اين طرح با كسب اكثريت 

آرا به تصويب اين شورا رسید. 

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خبر داد

آغاز سفرهاي راهيان نور از تيرماه
حميد داوودآبادي: 

»جاسوس بازي« براي نسل جوان عبرت آموز است
نويس�نده كت�اب »جاس�وس بازي« از ن�گارش اي�ن 
كت�اب ب�راي عبرت آم�وزي نس�ل ج�وان كش�ور و لزوم 
آش�نايي ب�ا خصوصي�ات جاسوس�ان صحب�ت ك�رد. 
حمید داوودآبادي نويس��نده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، با اش��اره به انتش��ار كت��اب »جاس��وس بازي« گفت: 
»جاس��وس بازي« براي عبرت آموزي نسل جوان كشور نوشته 
ش��ده تا آنها بدانند كه هر انس��اني ام��كان لغ��زش و خیانت 

است.  داشته 
او افزود: برخي از داستان هاي نقل شده در كتاب مربوط به دوره 
دفاع مقدس بوده و همیشه براي خودم س��ؤال بوده كه چطور 
يك ايراني و مس��لمان حاضر شده جاسوس��ي بعثي ها را انجام 
بدهد و حتي شخصیت هايي داشته ايم كه براي امريكا جاسوسي 
كرده و اعدام ش��ده اند. من براي پاسخ به اين سؤال، مطالبي كه 
برايم ملموس بوده و درك كرده يا ش��نیده ام را طي اين سال ها 

جمع آوري كرده ام كه نتیجه آن »جاسوس بازي« شده است. 
داوودآبادي ادامه داد: تمام كتاب مستند است و برخي از اطالعات 
شخصي و دانس��ته هاي خودم هم ذكر ش��ده است. من دوست 
داشتم نسل امروز بداند كه اگر كسي ريش گذاشت و جبهه رفت 
و حتي جانباز شد، عاقبت بخیر است بلكه جاهايي امكان لغزش 

پاي او هم هست و امكان داشته تا به آغوش دشمن هم برود. 
نويس��نده كت��اب »جاس��وس بازي« تصري��ح ك��رد: همی��ن 
شخصیت هايي كه سابقه هاي رشادت هم دارند، در يك بزنگاهي 
حتي جانش��ان را فداي دش��من مي كنند و متأس��فانه در اين 
سال هاي اخیر بسیار شاهد بوده ايم كه افرادي گريخته و از ايران 

رفته اند اما تمام آنها آدم هاي الئیك و بي دين و ضدانقالب و كافر 
نبوده اند حتي خیلي از آنها در دهه اول انقالب از مهم ترين آدم ها 
بوده و در سطوح مختلف هم حضور داشته و حتي تا پاي شهادت 

هم رفته اند اما عاقبت بخیر نشده اند. 
داوودآبادي تأكید كرد: اين بنا را من براي نسل امروز گذاشتم تا 
آنها بدانند انسان ها نیاز به عاقبت بخیري دارند و براي همین هم 
بايد دائماً به خود تذكر دهند. اينكه ما صرفاً اعالم انقالبي بودن 
كرده ايم، دلیلي بر اين نیست كه بیمه و تضمین شده ايم و ديگر 

هیچ اتفاقي نخواهد افتاد. 
او در پايان گفت: انسان همیشه در حال امتحان است چراكه امام 
صادق)ع( مي فرمايند، خدايا يك لحظه ما را به خودمان وا مگذار 
و اين يعني هر لحظه امكان لغزش براي همه وجود دارد، پس بايد 

توكل كند تا با قدرت قدم هاي خودش را بردارد. 
كتاب »جاس��وس بازی« در قطع رقعی و 28۰ صفحه توس��ط 

انتشارات شهید كاظمی روانه بازار كتاب شده است.

نگاهي به مجموعه خاطرات »روزگاران«

آنان كه به ديگران زندگي بخشيدند

حمايت فارابي از فيلمنامه هاي اقتباسي

   رامين جهان پور
انتشارات روايت فتح مجموعه كتاب هايي 
از خاطرات جنگ منتشر كرده است كه 
عنوان همگي اين مجموعه ها »روزگاران« 
نام دارد و در هر كدام از كتاب ها نگاهي 
متفاوت به ت��الش و كمك هاي اقش��ار 
مختلف مردم به دفاع از میهن داش��ته 
است. عناوين برخي از آنها عبارت است 
از: كتاب دزفول، كت��اب غواصان، كتاب 

خرمشهر، كتاب از سفر برگشتگان و... 
مجموع��ه روزگاران)4(، ب��ه خاطرات 
پرس��تاران زن و امدادگر در طول هشت 
س��ال جنگ ايران و ع��راق پرداخته كه 

خواندن بعضي از آنها اگر چه بس��یار تلخ و غم انگیز است اما 
به مخاطب تلنگري اساس��ي مي زند و به او يادآور مي ش��ود 
كه همیشه در شرايط س��خت و بحراني، انسان هاي بزرگي 
بوده اند كه با جانفشاني هاي خود، به ديگران زندگي دوباره 
بخش��یده اند. آنها نه تیربارچي بوده اند، ن��ه تخريبچي و نه 
آرپي جي زن، سالح دست آنها وسايل و داروهاي پزشكي بوده 
است اما تالش و ايثار آنها در تاريخ، دست كمي از رزمندگان ما 
در خط اول جبهه نداشته است. نمونه بارز جانفشاني پزشكان 
و پرستاران كشورمان را در چند ماه اخیر، در مبارزه با بیماري 

كرونا هم شاهد بوده ايم. 
   تصويرهايي كوتاه از جنگ

جابر تواضعي 1۰۰خاطره كوتاه و میني مال از پرستاران جنگ 
را در اين كتاب تهیه، تنظیم و گردآوري كرده است كه هر كدام 
از آنها گوشه اي از تالش و ايثار اين قشر زحمتكش جامعه را به 

تصوير مي كشد. در مقدمه اين كتاب آمده 
است: »روزگاران، عنوان كتاب هايي است 
كه بنا دارد تصويرهايي از سال هاي جنگ 
را در قالب خاطره هاي بازنويسي شده براي 
آنها كه آن سال ها را نديده اند، نشان دهد. 
اين مجموعه راهي اس��ت به سرزمیني 
نس��بتاً بكر میان تاري��خ و ادبیات، میان 

واقعه ها و بازگفته ها...«. 
نويسنده در نگارش خاطرات بازگوشده 
كه از زبان پرس��تارهاي جن��گ روايت 
مي شود، نهايت خالصه نويسي را رعايت 
كرده است و بي هیچ توضیح و فضا سازي 
اضافه اي، فقط خاطره تعريف كرده و در 
اين كار از نثري سلیس، روان و داستاني استفاده كرده است 
كه خاطرات را خواندني تر مي كند. در يكي از خاطرات كتاب 
اين گونه مي خوانیم: »خرمش��هر تازه آزاد شده بود. سر از پا 
نمي شناختیم. يك جعبه شیريني خريدم، رفتم بیمارستان. 
از همان دم در شیريني را مي گرفتم جلوي تك تك پرسنل 
و مجروح ها و داد مي زدم: »خرمشهر آزاد ش��د. انگار دنیا را 
بهشان مي دادند. توي اتاق آخري بودم. جعبه را گرفتم جلوي 
مجروحي كه نصف صورتش س��وخته بود، گفت��م مباركه، 
خرمشهر آزاد شد. همینطور نگاهم كرد. شیريني برنداشت. 
گفتم برادر پیروز شديم... باز هم خبري نشد... مجروح تخت 
بغلي اش گفت: نمي تونه برداره خواهر. پتو را آرام از سینه اش 

زدم كنار. دست نداشت.« )خاطره بیستم(
 اين كتاب از 112صفحه تشكیل و با قطع رقعي وارد بازار كتاب 

شده است. 

فارابي ب�ا ارزيابي كتاب هاي مناس�ب ب�راي توليد فيلم، 
ضمن خريد آن از ناشر، به تهيه كننده كمك هزينه نگارش 

فيلمنامه اعطا مي كند. 
حبیب ايل بیگي سرپرس��ت معاونت فرهنگي- پژوهشي بنیاد 
سینمايي فارابي درباره طرح اين بنیاد براي حمايت از فیلمنامه هاي 
اقتباسي گفت: تفاوت اين طرح با طرح هايي كه در گذشته در زمینه 
اقتباس ارائه شده، در اين است كه ما فراخوان اين بخش را براي 
حضور تهیه كنندگان سینما نوشته ايم، يعني كساني كه تصمیم 
مي گیرند يك فیلم را تولید كنند. در واقع تهیه كنندگان پیش از 
اينكه ارزيابي هاي الزم را انجام نداده باشند، وارد اين میدان نخواهند 

شد. شايد در گذشته ما آثار را از فیلمنامه نويسان يا كتاب ها را از 
ناش��ران خريداري مي كرديم و در اختیار فیلمنامه نويس��ان يا 
فیلمسازان قرار مي داديم، ولي ويژگي طرح حاضر اين است كه 
تهیه كننده اي كه ارزيابي هايش را انجام داده، براي تولید يك اثر 
سینمايي از روي كتابي كه انتخاب كرده اعالم آمادگي مي كند 
و اين، براي اينكه ما بتوانیم به محصول برسیم، ضمانت اجرايي 
بیشتري دارد.  او در پاسخ به اينكه تاكنون چه تعداد درخواست 
به فراخوان تولید فیلم اقتباسي ارائه شده است، گفت: تاكنون پنج 
درخواست ثبت شده و در آن كتاب و فیلمسازي كه مي خواهند بر 

اساس كتاب فیلم بسازند، معرفي شده است.

 آغاز پيش توليد سريال »سنجرخان«
 در كردستان

آيي�ن پيش تولي�د س�ريال فاخ�ر و مل�ي »س�نجرخان 
وزيري« در س�نندج مركز اس�تان كردس�تان برگزار شد. 
سنجرخان وزيري مشهور به س��ردار اكرم در زماني كه روس ها 
مناطق مختلف ايران از جمله كردستان را اشغال كرده بودند با 
آگاهي از عمق بحران و فشارهاي زياد اشغالگران ابتدا با فرستادن 
نامه هايي به حاكم سنندج و اجازه از آنها، درخواست اذن جنگ 
كرد و بعد از ناامید شدن از حمايت آنها، در آغاز كار، به جنگ با 
قشون انگلستان برخاست و با شكست انگلیسي ها راه جنگ با 
روس ها براي او هموارتر شد، بنابراين با اتكا به نیروهاي مردمي 
روستاهاي اطراف سنندج راهي میدان نبرد با روس ها شد.  سريال 
»سنجرخان وزيري« با نويسندگي زنده ياد ضیاءالدين دري و با 
حضور هنرمندان ملي و بومي اس��تان كردستان در 26قسمت 
تولید خواهد شد.  حسین جاللي تهیه كنندگي و محمدحسین 

لطیفي كارگرداني مجموعه سنجرخان را بر عهده دارند. 
.......................................................................................................

حمايت از فيلم هاي كرونا زده 
فيلم هاي خس�ارت ديده اكران به�ار ۹۹ ب�ا تخصيص وام 
۴درص�دي ۳۰۰ميلي�ون تومان�ي حماي�ت مي ش�وند.

تفاهمنامه حمايت از مالكان فیلم هاي زيان ديده از كرونا در اكران 
بهار 99، بین بنیاد سینمايي فارابي و صندوق اعتباري هنر به امضا 
رسید.  پس از اعالم سیاست سازمان سینمايي مبني بر حمايت 
از فیلم هاي متقاضي اكران بهار 1399، صاحبان 21فیلم )غیر از 
فیلم  هاي دولتي( كه به دلیل ش��رايط پیش آمده در كشور بابت 
شیوع بیماري كرونا و تعطیلي سالن هاي سینما در اكران عید نوروز 
و عید فطر، به آنها ضرر و خسارت وارد شده است، وام 4درصدي 
3۰۰میلیوني مي گیرند.  بر اس��اس اين خبر، تفاهمنامه تأمین 
اعتبار صدور اين تسهیالت، بین بنیاد سینمايي فارابي و صندوق 
اعتباري هنر در قالب قرارداد متمم به امضا رسیده است و 21فیلم 
از سوي بنیاد سینمايي فارابي براي دريافت وام معرفي شده اند.  وام  
در نظر گرفته شده بالفاصله پس از تكمیل پرونده، توسط صندوق 

كارآفريني امید به مالك فیلم پرداخت خواهد شد. 
.......................................................................................................

ادامه »مكث« بعد از ماه رمضان 
پخ�ش برنام�ه تلويزيوني »مك�ث« پ�س از م�اه مبارك 
ادام�ه خواه�د ياف�ت.  رمض�ان، دو روز در هفت�ه 
در اين برنامه قصه آدم هاي مختلفي روايت شد و توانست مخاطبان 
بسیاري را هم به خود جذب كند. حاال شبكه2 سیما تصمیم گرفته 
پس از ماه مبارك رمضان نیز پخش اين برنامه را ادامه دهد و فصل 
دوم برنامه گفت وگومحور و اجتماعي »مكث« از اين پس روزهاي 
پنج شنبه و جمعه از اين شبكه و در ساعت 22:3۰ بعد از اخبار پخش 
خواهد شد.  در دومین قسمت از فصل جديد كه جمعه شب روي آنتن 
خواهد رفت، پرويز پورفالحي میزبان جمعي از خیرين است كه براي 
رهايي زندانیان جرائم غیرعمد و افرادي كه توان مالي پرداخت ديه 
ندارند، تالش مي كنند. سري جديد برنامه »مكث« همچون برنامه 
مناسبتي كه در ماه مبارك رمضان پخش شد با نگاه ويژه به كرونا 
سراغ قصه هاي اجتماعي مي رود؛ قصه هاي آدم ها و موقعیت هايي كه 

قبل و بعد از كرونا حال و روزشان عوض شده است. 
.......................................................................................................
آمازون به دنبال تسخير دنياي پادكست 

آمازون پ�س از س�لطه بر ب�ازار فروش كت�اب اين ب�ار به 
دنبال آن اس�ت تا در رقابت  نفس�گير پخش روايت صوتي 
داس�تان ها، اين ح�وزه را ني�ز به تس�خير خ�ود درآورد. 
 )Audible( به گزارش بلومبرگ، سرويس كتاب صوتي اوديبل
شركت آمازون در ماه هاي اخیر براي در اختیار گرفتن پروژه هاي 
بالقوه جدي��د تولید پادكس��ت ب��ا آژانس هاي اس��تعداديابي و 
تهیه كنندگان جلساتي را برگزار كرده است. به نقل از منابع آگاه، 
اوديبل با پیشنهاد سرمايه گذاري بین چند صدهزار تا چند میلیون 
دالر براي هر برنامه، پس از اسپاتیفاي در مقايسه با ديگر رقبا سرمايه 
بیشتري را به اين حوزه اختصاص داده است.  اين سرويس كتاب 
 )John Battsek( صوتي تاكنون برنامه هايي را نیز از جان باتسك
مستندساز انگلیسي و كمدين هاي امريكايي چون كوين هارت 
 )Tiffany Haddish( و تیفان��ي هدي��ش )Kevin Hart(
خريداري كرده اس��ت. اوديبل س��ال ها بود كه بودج��ه برخي از 
مجموعه  پادكست هاي اورجینال خود را تأمین مي كرد اما پس از 
آغاز پخش برنامه هايي از نويسنده هاي شناخته شده، اين سرويس 
حاال مجري هاي سلبريتي و برنامه هاي مشهور را در اولويت خود 

قرار داده است تا گستره مخاطبان خود را افزايش دهد. 

محمد صادقي     ديده بان

   محمدصادق عابديني
ه�م اكنون ش�ش فيلم س�ينمايي بر بس�تر 
»سينماآنالين« در حال اكرانند كه به جز يك 
فيلم، ساير آثار محصوالت متوسط و ضعيفي 
هستند كه در شرايط رقابتي اكران سينماها، 
شايد هيچ گاه فرصت حضور بر پرده سينماها 
را پيدا نمي كردند، باال بودن حجم چنين آثاري 
در سبد سينماآنالين نشانه اي از رغبت  نداشتن 
بدنه سينما براي پذيرش ريسك ديده شدن 
آنالين و باال رفتن ريسك »سينماآنالين« است. 
اكران آنالين يك��ي از متداول ترين روش هاي 
نمايش فیلم اس��ت، از غول س��رگرمي جهان 
»نتفلیكس« گرفته تا سايت هاي پرطرفداري 
مانند »آمازون«، همگي س��امانه اكران آنالين 
دارند. اينك��ه در اي��ران س��ینماآنالين بعد از 
دو ماه فعالیت هنوز نتوانس��ته اس��ت جايگاه 
خود را به دست آورد، بخش��ي به انتخاب هاي 
غلط فیلم ه��ا بازمي گردد كه برخالف س��امانه 
مشهور بین المللي كه بهترين فیلم ها را انتخاب 
مي كنند، در ايران فیلم هاي��ي به اكران آنالين 
آمده اند كه از بعد اقتصادي، امیدي به موفقیت 
آنها نیست. اين كار مي تواند با دلزدگي مخاطب، 
طرح نوپاي اكران آنالين را با خطر ريزش بیننده 

مواجه كند. 
طرح »س��ینماآنالين« از هفت��ه آخر فروردين 
ماه آغاز شده است. در اين طرح كه از سوي دو 
سامانه ويدئو درخواستي دنبال مي شود، فیلم 
سینمايي »خروج« با قبول ريسك اكران آنالين، 
بدون اينكه در سینماها اكران شود، به صورت 

مستقیم بر بستر آنالين، اكران شد. 
آمارهاي امیدواركننده فیلم خروج باعث ش��د 
تا چند فیلمساز ديگر نیز درخواست استفاده از 

ظرفیت سینماآنالين را ارائه دهند. 
فیلم هاي »طال«، »زير نظر«، »مهمانخانه ماه 
نو« و »تیغ و ترمه« چهار فیلم ديگري هستند 
كه به ترتیب وارد چرخه اكران آنالين شده اند و 
اكنون با اضافه شدن فیلم »كشتارگاه« بر تعداد 
فیلم هاي درحال اكران افزوده شده است. تفاوت 
آش��كار میان »خروج« و ديگر فیلم هاي اكران 
شده، نش��ان مي دهد به رغم اكران فیلمي مهم 
براي شروع س��ینماآنالين، در ادامه كار مسیر 

س��ینماآنالين را فیلم هايي در سطوح پايین تر 
اشغال كرده اند. 

با گذش��ت بیش از يك ماه از شروع اين طرح و 
در ادامه روند اطالع رس��اني از تعداد بلیت هاي 
فروش رفته، حدود نیم میلیون بلیت در مجموع 
دو پلتفرم فیلیم��و و نماوا تاكن��ون خريداري 
ش��ده اس��ت. اين آمار كه به صورت مس��تقیم 
به ازاي هر خري��د ثبت و به ص��ورت تجمیعي 
از دو پلتف��رم میزب��ان اين طرح يعن��ي نماوا و 
فیلیمو اعالم مي ش��ود، خبر از گ��ردش مالي 
حدود 7/5میلیارد توماني براي سینماي ايران 
مي دهد. در ط��رح اكران آنالين ك��ه بلیت آن 
15هزارتومان قیمت گذاري شده و هر بلیت تا 
هشت س��اعت پس از خريد اعتبار تماشا دارد، 
متناسب با متغیر هاي بازديد در شبكه نمايش 
خانگي، براي هر بلیت حداقل 2/5تماشاگر در 
نظر گرفته مي ش��ود. به همین ترتیب مي توان 
بیش از يك میلیون و25۰هزار تماش��اگر را در 
مدت يك ماه از شروع طرح اكران آنالين براي 
اين پن��ج فیلم برآورد ك��رد. همچنین به دلیل 
تعلق گرفتن بدون واس��طه 7۰درصد از درآمد 
فروش به صاحب اثر، در مجموع بیش از 5۰فیلم 
متقاضي اكران آنالين هستند و تصمیم بر اين 
اس��ت كه اين طرح با اكران هفتگي حداقل دو 

فیلم ادامه پیدا كند.
    نااميد ها سراغ اكران آنالين مي روند!

با استثنا دانستن فیلم »خروج« كه در صورت 
ش��یوع نیافتن كرونا در نوروز99 اكران مي شد 
و فیلم سینمايي »زير نظر« كه هفته هاي آخر 
اكرانش با تعطیلي سینما ها مصادف شد، چهار 
فیل��م ديگر ش��رايط تقريباً مش��ابهي را دنبال 
مي كنن��د؛ فیلم هاي��ي بي مخاطب ك��ه كمتر 
دفتر پخش فیلمي سراغ آنها مي رفت و به نظر 
نمي رسید سینماداري حاضر شود سانس هاي 

مهم اكران را در اختیار آنها قرار دهد. 
فیلم س��ینمايي »تیغ و ترمه« ب��ه كارگرداني 
كیومرث پوراحمد در س��ي  و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت. كیفیت پايین اين فیلم 
باعث ش��د تا انتقادهاي زي��ادي از آن به وجود 
آيد و حتي منتقدان با زير س��ؤال بردن هیئت 
انتخاب جش��نواره، از حضور فیلمي با اين وضع 

در جشنواره ملي فجر انتقاد كردند، براي نمونه 
مسعود فراستي در برنامه »هفت« گفت: »چرا 
بايد فیلمي مثل تیغ و ترمه در جشنواره وجود 
داشته باشد؟!« نقدها باعث شد تا با حذف برخي 
از سكانس ها، فیلم با پنج دقیقه اصالح به سینما 
بیايد. تالش تهیه كننده »تیغ و ترمه« براي اكران 
آن در پايیز 98 بي نتیجه ماند و در آخر با معرفي 
آثار جديد در جشنواره سي و هشتم، شانس اكران 
اين فیلم به صفر نزديك شد. با وجود اين، تغییر 
شرايط و معرفي »س��ینماآنالين« براي خروج 
سینما از بن بست باعث شد اين فیلم ناگهان سر 

از اكران آنالين دربیاورد! 
ديگر فیلم��ي كه تصور اكران آن در س��ینماها 
پايی��ن ب��ود، فیل��م »مهمانخان��ه ماه ن��و« به 
تهیه كنندگي جواد نوروز بیگي بود. مهناز افشار 
بازيگر اصلي فیلم مدت هاست در خارج از كشور 
به سر مي برد ولي اين بازيگر در پیامي از حضور 
در فیلم »مهمانخانه ماه نو« رسماً ابراز پشیماني 
كرد! فیلمي كه شايد در بهترين حالت يكي از 
بي شمار آثار اكران ش��ده در »هنر و تجربه« به 
شمار مي رفت، به لطف اكران آنالين در وسعتي 
الغر در حال ديده شدن اس��ت. نوروزبیگي كه 
سال گذشته در س��ینما پركار بوده، هنوز فیلم 
اكران نشده »خون شد« به كارگرداني مسعود 
كیمیايي را در اختیار دارد. برخي از كارشناسان 
حضور »خون شد« در س��ینماآنالين را عاملي 
براي موفقیت اين طرح مي دانس��تند كه هنوز 

محقق نشده است. 
فیلم هاي »طال« و »كش��تارگاه« نیز ش��رايط 
بهتري از »مهمانخانه ماه نو« ندارند، هیچ كدام 
از فیلم ها ظرفیت فروش باال را نداش��ته اند. در 
اين میان فیلم »زير نظر« كه كمدي س��طحي 
و مبتذلي به كارگرداني مجید صالحي اس��ت با 
آنكه روزهاي آخر اكران را پشت سر مي گذاشت 
با كرونا روبه رو ش��د. اينكه چطور فیلمي كه در 
انتهاي اكران بود دوباره به چرخه اكران بازگشته 
است جاي سؤال دارد. اين فیلم با رده بندي سني 
17+ سال در سینماآنالين قرار گرفته است و از 
آنجا كه مخاطب سینماآنالين خانواده ها هستند، 
حضور فیلمي كه دست كم فرزندان يك خانواده 

اجازه تماشاي آن را ندارند، بحث برانگیز است!

 فيلم هاي ضعيف 
»سينماآنالين« را به ركود مي كشد

 برخالف سامانه هاي مشهور جهاني كه بهترين فيلم ها را به شكل آنالين به نمايش مي گذارند
 اين پديده در ايران مأواي فيلم هاي ضعيف شده است

م الف: 569


