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امام علی)ع( :

از گناهان بپرهيزي�د، زيرا روزِى 

بنده اى كه دس�ت به گناه آاليد، 

بند آيد. 

گزيده تحف العقول

  مصطفي شاه كرمي
آيين تشييع و تدفين سيروس گرجستاني بازيگر سينما ، 
تئاتر و تلويزيون امروز در قطعه هنرمندان برگزار مي شود. 
خبر درگذشت مرحوم سیروس گرجستاني هنرمند پیشكسوت 
سینما، تئاتر و تلويزيون بر اثر س��كته قلبي در سن ۷6سالگي 
صب��ح روز پنج ش��نبه اع��الم ش��د. »علي اكبر محم��ودزاده 
گرجستاني« با نام هنري سیروس گرجس��تاني بازيگر تئاتر، 
سینما و تلويزيون ايراني بود. گرجس��تاني فعالیت در تئاتر را 
در سال 1349 و فعالیت در تلويزيون را در سال 1356 شروع 
كرد و پس از آن به استخدام وزارت فرهنگ و هنر سابق و ارشاد 
كنوني درآمد. پس از انقالب، فعالیت سینمايي او با فیلم »فرياد 
مجاهد« به عنوان بازيگر در سال 1358 آغاز شد. وي همچنین 
در عرصه ورزش نیز فعال بوده و به مدت 1۰ الي 12سال بازيكن 

تیم فوتبال شاهین بوده  است.«
هر چند ش��نیدن خبر درگذش��ت افراد در اين ايام كه شیوع 
ويروس كرونا جهان گیر شده است به امري روزانه تبديل شده 
اما شنیدن خبر فوت برخي چهره ها كه در ذهن جامعه از آنها 
خاطراتي وجود دارد، معموالً با افسوس بیشتري همراه مي شود 
و خبر درگذشت مرحوم سیروس گرجستاني از اين جنس بود. 
درخشش مرحوم گرجستاني كمي دير اتفاق افتاد ولي اذهان 
مخاطبان س��ینما و باالخ��ص تلويزيون خاطرات خوش��ايند 
زيادي از نقش آفريني وي در قالب پرسوناژهاي متنوعي از آقا 
هاشم سريال »متهم گريخت«، ابا قطام سريال ماندگار »امام 
علي)ع(«، بهادر خان س��ريال »كیف انگلیس��ي«، شخصیت 

اُشترخاني در سريال »رانت خوار كوچك« تا همین امروز و در 
سريال »شاهرگ« را در ذهن خود ثبت كرده اند. 

در حالي كه وي آثار تلويزيوني و س��ینمايي و تئاتري زيادي را 
تجربه كرده است اما اولین اثري كه بازي و چهره اين هنرمند 
فقید در آن برجسته شد قطعاً س��ريال ماندگار و شاخص امام 
علي)ع( داوود میرباقري اس��ت كه در دهه۷۰ با بازي در نقش 
اشعث بن  قیس كندي و البته پدر ساحره اي به اسم قطام در آن 
درخشید. همچنین او در نقش بهادرخان سريال كیف انگلیسي 
و نیز نقش آفريني در سريال »واليت عشق« مهدي فخیم زاده 
وجوهي ديگر از توانمندي و اس��تعداد خود را بروز داد. حاال و 
در ايام دهه كرامت و بازپخش سريال واليت عشق و خورشید 
شب )شیخ مفید( خبر درگذشت اين بازيگر فقید منتشر شده و 

امیدواريم وي مورد تفقد و توجهات امام رئوف قرار بگیرد. 
آيین تشییع و تدفین سیروس گرجستاني بازيگر سینما ، تئاتر و 

تلويزيون امروز در قطعه هنرمندان برگزار مي شود. 

ماندگاري گرجستاني از »ابا قطام«تا »بهادرخان« كيف انگليسي
مرحوم گرجستاني امروز در قطعه هنرمندان تشييع و تدفين می شود

سعيد جليلي: مشكالت خصوصي سازي را در سينما به تصوير بكشيد
سينماگران مي توانند مانع تكرار وقايعي مثل »هپكو« و »ماشين سازي« شوند

رسالت س�ينما اين است كه س�ايه به س�ايه تحوالت كشور 
را دنب�ال كند و س�ينماگر ما اگ�ر جايي مي بين�د كار خوبي 
ص�ورت مي گيرد با هن�رش آن را حمايت كن�د، همچنان كه 
اگر خطاي�ي مي بين�د داد بزند تا جل�وى خطا گرفته ش�ود. 
 عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و ش��وراي عالي امنیت 
ملي با بیان اين مطلب در دومین نشست از سلسله نشست هاي 
تخصصي- مشورتي كه اين بار با جمعي از هنرمندان جوان عرصه 
سینما برگزار شد، گفت: رسالت سینما اين است كه سايه به سايه 
تحوالت كشور را دنبال كند و سینماگر ما اگر جايي مي بیند كار 
خوبي صورت مي گی��رد با هنرش آن را حماي��ت كند، همچنان 
كه اگر خطايي مي بیند داد بزند تا جلوي خطا گرفته ش��ود، اگر 
جايي هم كاري ناقص است با هنرش براي تكمیل آن گام بردارد، 
براي مثال در جلس��اتي كارگران هپكو، آذرآب و كشت و صنعت 
دشت مغان اينجا آمدند و مشكالت خود را مطرح كردند. طبیعتاً 
جنس موضع گیري و اعتراض امثال بنده در اين موارد، با جنس 

اعتراض اهالي هنر متفاوت است. شما مي توانید اين مشكالت را 
با زبان هنر در قالب فیلم سینمايي و مس��تند، به تصوير بكشید 
و فضاي رس��انه اي را به نفع مردم تغییر دهید. مش��كالت اخیر 
در خصوصي سازي چند شركتي كه ذكر ش��د، يكي از مصاديق 
مناسب جهت ورود اهالي سینما به اين مسائل است تا به اصالح 

روند بپردازند. 
جلیلي ب��ا بیان اين نكته كه س��ینما يك قدرت اس��ت، گفت: 
برداشت من به عنوان يك مخاطب اين است كه همانگونه كه 
اسلحه يك قدرت است و مي تواند فردي را از پا دربیاورد، سینما 
هم به مثابه يك ابزار قدرتمند، مي تواند حق را باطل و باطل را 

حق نشان دهد. 
عضو ش��وراي راهبردي روابط خارجي كشورمان ادامه داد: در 
همین ايام كرونا فیلمي درباره چرچی��ل ديدم كه آدمي با آن 
شخصیت منفور را كه در همین اعتراضات ضدنژادپرستي اخیر 
از ترس تخريب، مجسمه اش در میدان شهر را مي پوشانند، به 
گونه اي در فیلم نمايش مي دهد كه مخاطب از او برداشت مثبت 
داشته باشد، اين قدرت سینماست كه مي تواند شخصیتي غلط 

از يك چهره ارائه دهد كه موجب تحسین مخاطب شود. 
وي افزود: عكس آن نیز ممكن است، مثاًل براي متوجه كردن 
مخاطبان به يك حقیقت كه در ش��رايط عادي كس��ي به آن 
توجه نمي كند، يك فیلم مي تواند آن را به گونه اي بیان كند كه 
اشخاصي هم كه با آن قرابت فكري ندارند به حقیقت متمايل 
شوند و آن را تصديق نمايند، اين كار از جنس روشنگري بوده 

و بسیار ارزشمند است.

 همبازي مرحوم سيروس گرجستاني 
در »متهم گريخت« در گفت وگو با »جوان«:

سيروس همان طور كه زندگي مي كرد، بازي مي كرد
درگذشت سيروس گرجستاني بازيگر تواناي سينما 
و تلويزيون ب�ار ديگر نگاه ها را متوج�ه دامنه باالي 
بازيگران توانمند ايراني كرد؛ بازيگراني كه در زمره 
سلبريتي ها نيستند كه دس�تمزدهاي ميلياردي و 
پول هاي مشكوك بگيرند ولي آنقدر توانايي دارند 
كه بعد از سال ها وقتي بازپخش سريال هايشان روي 
آنتن مي رود باز هم مورد توجه قرار گيرند. سيروس 
گرجس�تاني از جمله بازيگراني بود كه س�لبريتي 
نبود ولي به ش�دت مردمي بود و براي همين هم بود 
كه بعد از گل كردن ايفاي نقش�ش در سريال كمدي 
»متهم گريخت« به دليل استقبال مخاطب در تعداد 
زيادي س�ريال طنز با هم�ان حال و هوا ب�ازي كرد. 
مجی��د ش��هرياري همب��ازي گرجس��تاني در »متهم 
گريخت« درباره كیفیت كاري گرجستاني به »جوان« 
گفت: سیروس بس��یار آدم منضبط، حرفه اي و دقیقي 
بود و همان طور كه زندگي مي كرد، بازي هم مي كرد. 
يادم مي آيد در همان »مته��م گريخت« تكیه اولش بر 
فیلمنامه اي بود كه رضا عطاران در اختیارمان گذاشته 
بود. او روزبه روز ديالوگ ها را مي نوشت و به خانه مي برد 
تا براي ف��ردا آماده باش��د. خودم از ايش��ان ياد گرفتم 
كه هرچقدر هم كه طناز و مس��لط به بداهه باشیم، باز 
هم هیچ بداهه اي جاي يك متن درس��ت و حسابي را 

نمي گیرد. 
ش��هرياري ادامه داد: گرجس��تاني در پشت صحنه هم 
بس��یار آدم خونگرم و صمیم��ي بود و تقريب��اً در تمام 
س��كانس هايي كه بازيگران مقابلش بازي داش��تند و 
خودش لزوماً بازي نداش��ت س��عي مي كرد سر صحنه 
حضور داش��ته باش��د تا به القاي حس و ح��ال صحنه 
كمك كند. اي��ن طور نبود ك��ه چون در روز يا ش��بي 
گرجستاني سكانسي نداشت، سرصحنه نیايد، او حتي 
در س��كانس هاي بازيگران مقابلش سرصحنه مي آمد 
و فضا را فراهم مي كرد كه بتوانند بازيش��ان را كامل و 

درست ادا كنند. 
همب��ازي گرجس��تاني در »مته��م گريخ��ت« درباره 
اينكه چطور شد كه سیروس گرجستاني از مقطعي در 
س��ريال هاي طنز بازي كرد، عنوان كرد: تقصیر بازيگر 
نیست؛ تقصیر آنهايي اس��ت كه به بازيگران، پیشنهاد 

مي دهند. به هر حال گرجستاني خیلي سابقه بازيگري 
داشت و مثاًل بازي هايش در سريال هاي تاريخي »كیف 
انگلیس��ي« و »كاله پهل��وي« اصاًل طنز نب��ود ولي به 
ش��دت دلنش��ین بود يا بازي اش در فیلم »آدم برفي« 
كاماًل تكان دهنده و حكايت از فروپاش��ي يك گريمور 
در غربت بود ولي گرجس��تاني طوري بازي مي كرد كه 

به دل مي نشست. 
مجید ش��هرياري افزود: ما در س��ال هاي بعد از انقالب 
كلي بازيگر تئاتري را وارد سینما و تلويزيون كرديم كه 
خیلي كمك كردند به تولید محصوالت متنوع و جذاب 
ولي از جايي به بعد و ش��ايد به خاطر كمبودهاي مالي، 
سريال هايمان و فیلم هايمان را پر كرديم با نابازيگراني 
كه پول نمي گیرند و حتي پ��ول هم مي دهند كه نقش 
بگیرند و از اينجا به بعد بود كه ديگر امثال گرجستاني 
نتوانستند به خوبي در فیلم هاي مختلف حاضر شوند. 
نمي دانم چه حكمتي است كه تا وقتي هنرمندي زنده 
است، يادمان نیست سراغش برويم و نقش هاي خوب 
به او بدهیم و هنرمند گرفتار هم ناچار مي ش��ود در هر 

محصولي بازي كند. 
مجید شهرياري با اش��اره به بازگشت به عقب تولیدات 
سینمايي و تلويزيوني طنز گفت: درست است كه امثال 
گرجستاني محصوالت طنز درجه يكي را آفريدند ولي 
نتوانس��تیم از ثمره تالش هاي آنها استفاده كنیم و كار 
به جايي رسیده است كه س��ريال هايي5۰ قسمتي به 
نام طنز تولید مي ش��ود كه حتي يك رب��ع مخاطب را 
نمي خندانند. مش��كل هم از همان مقوله سناريست ها 
و كارگردانان اس��ت. اگر اين دو مقوله را جدي بگیريم 

مطمئناً باز هم جلو و جلوتر خواهیم رفت.

مرثيه اي بر سريال سازي در دوران 
ميان مايگي 

صداوس��یما معلوم اس��ت براي تولید سريال از داش��تن طرح و 
نقشه اي كه مختصات يك اثر خوب را مشخص كند، بي بهره است، 
يعني هنوز براي تشكیل يك تیم زبده و كارآمد كه بتواند زوايا و 
شاخص ها و بايسته هاي سريال سازي را تراش بدهد، اراده اي ايجاد 
نشده است. آنچه واضح اس��ت اينكه چند نفر يا تیم و اگر نگويیم 
باند محدود وجود دارند كه مدام سفارش مي گیرند و سريال هاي 
متوسط و ضعیف مي سازند و همین چرخه بدون هیچ تحولي مدام 
ادامه پیدا مي كند. مديران سیما وقتي از محتوا صحبت مي كنند 
گويي در يك دوقطبي متوقف مانده اند؛ دو قطبي ای كه يك س��ر 
آن طنز و يك س��رش ملودرام هاي تلخ اجتماعي است. يكي قرار 
است مردم را صرفاً بخنداند و بدون اولويت در فرهنگسازي آنها را 
سرگرم كند و يكي قرار است بدبختي ها و ناكامي هاي اجتماعي 
را به همان شكلي كه هست يا بدتر از آن بازنمايي كند. اولي داعیه 
خدمت به مردم با ايجاد خنده بر لب ها دارد و دومي با ژست گرفتن 
آيینه مقابل كژي هاي جامعه همین داعیه را دارد. سويه اي ديگر 
هم وجود دارد كه تولید سريال فاخر است و مرد اين میدان داوود 
میرباقري 2۰سال يكبار يك سريال براي سیما مي سازد و همه به 
آن افتخار مي كنند و در اين چرخه معیوب و محدود كسي به فكر 
زايش افكار و ايده هاي جديد و خالقیت هاي بديع نیست. اتفاق هاي 
خوب ربطي مس��تقیم با برنامه ريزي هاي بلندمدت و كوتاه مدت 
ندارد و صرفاً از تالش ها و دغدغه هاي فردي خارج از حیطه مديريت 
جوانه مي زند. به نظر مي رسد میان مايگي سريال سازها سبب شده 
است تا نه تنها شاهد پیشرفتي در اين عرصه نباشیم بلكه آثار خوبي 
مثل »پايتخت« نیز به جاي ارتقاي كیفیت به تدريج به دلیل غفلت 
مديران گرفتار آفت  شوند و به حضیض روند تا جايي كه سردرگمي 
و مردد بودن را در افعال و سخنان مسئوالن مي توان مشاهده كرد. 
اين روزها كه صداوس��یما قرار اس��ت متولي ارائه مجوز براي آثار 
نمايش خانگي هم باشد، اين س��ؤال مهم مطرح مي شود كه قرار 
است دقیقاً چه تحولي در سريال هاي اين عرصه ايجاد شود؟ وزارت 
ارشاد كه عماًل اين عرصه را به حال خود رها و صرفاً خود را در حد 
متصدي صدور مجوز محدود كرد تا كار به اينجا رسید كه انبوهي 
از آثار نازل تولید شد. آيا صداوسیما مي تواند از اختیاراتي كه براي 
تولید سريال به دست آورده مسئولیت شناسانه تر از وزارت ارشاد 
عمل كند. سريال سازي در سیما نیاز به تغییر افكار، رويكردها و 
تجربه هاي تازه دارد و با همین دست فرمان اتفاقي در آينده رقم 
نخواهد خورد. سريال س��ازي نیاز به تربیت نیرو در نويسندگي و 
تهیه كنندگي دارد. با چند تهیه كننده تكراري نمي توان تحولي 
ايجاد كرد. با نويسنده هايي كه مانند هم مي نويسند و دنیا و جامعه 
را از دريچه اي تكراري و كلیشه اي مي بینند، نمي توان پاسخگوي 
نیازهاي نس��ل جوان بود. سريال س��ازي نیاز به ژانرهاي مختلف 
و ايده هاي تازه دارد. يك قصه تلخ را مي ت��وان جذاب و با ايده اي 
جديد ساخت و دريچه هاي تازه اي به روي مخاطب باز كرد. صرف 
پرداختن به تلخي ه��ا نمي تواند اداي دين به جامعه باش��د. آثار 
طنز ما نیاز به بازنگري و پژوهش براي رسیدن به تجربه هاي نو و 
عرصه هاي تازه دارند. اگر دست نجنبانیم و موضوع ساده فرض شود 
و به اين میان مايگي در متن و اجرا اكتفا كنیم، مخاطب را بیش از 

پیش از دست خواهیم داد. 

جواد محرمي     يادداشت

  فرزين ماندگار
شيوع ويروس كرونا اگر چه بر اغلب كسب و 
كارها و امور مختلف تأثيرگذار بوده اما حوزه 
فرهنگ و هنر در اين چند ماه به دليل ماهيت 
جمعي بس�ياري از رش�ته ها از توليد گرفته 
تا توزيع به ش�كلي عميق تر و اساس�ي تر با 
اقتضائات اين پديده دست به گريبان است. 
تا وقتي كرونا وج��ود دارد و قرار ب��ر فاصله گذاري 
اجتماعي است و دور بودن مردم از يكديگر توصیه اي 
مهم و اساسي براي پیشگیري از ابتالست، سینما و 
تئاتر و كنسرت و نمايشگاه كتاب و هر آنچه باعث 
گرد آمدن مردم در يك مكان مي ش��ود نیز جايي 
محس��وب مي ش��وند كه خطر ابتال را باال می برد و 
براي همین مردم ترجیح خواهند داد ريسك نكرده 
و عطاي بهره ب��ردن از يك اثر هن��ري را به لقايش 
ببخشند. اوضاع اقتصادي ايجاب مي كرد هنر پیش 
از كرونا نیز اولويت مردم نباشد اما به هر حال برخي 
اقشار با استقبال از آثار هنري به آن رونق مي دادند 
تا اينكه كرونا به طور اساسي اين معادله عادي را به 
هم زد، حتي بازگشايي سالن هاي تئاتر و سینما و 
كنسرت هاي موس��یقي از ابتداي تیر هم نتوانست 
ش��كنندگي اين وضعیت براي هنر را كاهش دهد، 
چه اينكه برخالف اين تص��ور كه فصل گرما عامل 
كاهش يا از بین رفتن كرونا قلمداد مي ش��د، كرونا 
در اين فصل همچنان جوالن داد و قرباني گرفت، با 
اين حال محافل هنري در نوعي خوف و رجا به سر 
مي برند و بسیاري از فعاالن اين عرصه در اين شرايط 
خود را در فضاي بالتكلیفي مي بینند و معلوم نیست 

آينده چه مسیري را رقم خواهد زد. 
  درددل هاي يك كارگردان تئاتر 

در اين باره و براي مثال در عرصه تئاتر حمیدرضا 
نعیمي ك��ه قرار ب��ود نمايش »فردري��ك يا تئاتر 
بولوار« را اوايل امس��ال در تاالر اصلي تئاتر ش��هر 
روي صحنه ببرد و به دلیل ش��یوع ويروس كرونا 
و تعطیلي تئات��ر، از اجراي اين نماي��ش بازماند، 
پس از بازگشايي فعالیت هاي هنري و از سرگیري 
اجراهاي نمايش��ي ه��م اعالم ك��رد از اجراي اين 
نمايش صرف نظر كرده اس��ت. نعیمي با اشاره به 
ش��رايط دش��وار حوزه فرهنگ و هنر پس از ورود 
كرونا به ايس��نا گفت: »هم��ه آن چیزهايي كه به 
محاق رفته بود و ما خی��ال مي كرديم وجود دارند 
به س��كوتي مرگبار گرفتار آمد. مسئوالِن محترِم 
تئاترشهر با يك پروتكِل بهداشتي دقیق، تمام آنچه 

بايد براي پیشگیري از ابتال به ويروس كرونا يا حفظ 
سالمِت پرسنل، گروه هاي نمايشي و تماشاگران 
رعايت كرد، منتشر كردند كه خوشبختانه همگان، 
حتي سختگیرترين منتقدان هم نسبت به آن نگاِه 
مثبتي داشتند. از سوي مركز هنرهاي نمايشي نیز 
اعالم شد ستادي براي بررسي خسارت هاي ناشي 
از كرونا در تئاتر تش��كیل و اتابك نادري به عنوان 
مسئول اين س��تاد منصوب  شده اس��ت كه البته 
هیچ گاه ايشان به  صورت مستقیم يا غیرمستقیم با 
من يا آقاي نورالدين حیدري  ماهر به عنوان مجري 
طرِح نمايش »فردريك يا تئات��ر بولوار« تماس و 

گفت وگويي نداشتند.«
نعیمي با بیان اينكه هیچ گونه بودجه  مش��خصي 
براي راه اندازي دوباره تئاتر اختصاص داده نش��ده 
اس��ت، مي گويد: »آقاي قادر آشنا، مديركل مركز 
هنرهاي نمايشي به  صورت رس��مي اعالم كرد از 
دولت و ش��خِص وزير فرهنگ، تقاضاي بودجه اي 
براي جب��راِن خس��ارت هاي وارده ب��ه گروه هاي 
نمايش��ي و تئاترهاي خصوصي كرده اند كه مورِد 
موافقت هم قرار گرفته اس��ت. اما تا اين لحظه جز 
بودجه  پرداخِت ديون و بدهي هاي گذش��ته كه به 
طور تمام و كمال پرداخت شده، پولي براي كمك 

به راه اندازي تئاتر در اختیار ندارند.«
او با اش��اره به اينكه در اي��ن دوره نیمي از ظرفیِت 
سالن هاي تئاتر براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
بايد خالي بماند، خاطرنش��ان ك��رد: »حال طبق 
دستورالعمِل وزارِت بهداش��ت و وزارِت فرهنگ و 
مركز هنرهاي نمايشي، گروه هاي اجرايي موظف 
هستند نصِف صندلي هايشان را براي فروش عرضه 
بدارند. انجمن هنرهاي نمايش��ي هم براي جبران 
ضرركرِد گروه ها، كمك هزين��ه اندكي تخصیص 
داده كه با ش��روع اجراها، نصِف آن س��ريعاً تحِت 

اختیارِ گروه ها قرار مي گیرد.«
نعیمي در ادامه با ابراز تأسف از مشكالت معیشتي 

هنرمندان تئاتر گفت: »آيا چ��ون خانواده هاي 
تئاتر حقوق بگیر نیستند، پس كسي مسؤلیتي 
براي پیگی��ري ام��ور مال��ي و كاري و رفاهي و 
اجتماعي و رواني آنان و خانواده هاي شان ندارد؟ 
آيا چون تنها يك سال از فعالیت دولِت فعلي باقي 
مانده، ما بايد بمانیم تا دولتي ديگر و وعده هاي 

مسئوالني ديگر؟«
او با انتقاد از اينكه هنرمند بودن به عنواِن »شغل« 
تعريف نشده است، افزود: »اي كاش مسئوالن به 
اين موضوع فكر كنند كه هنرمنداِن تئاتر مانند 
ديگر اقش��ار نیازمند وام و حقوق اي��ام بیكاري 
هستند. آنان نیز حق دارند شغل شان به رسمیت 
شناخته شود و در ستادهاي بحران، جزو اولويت ها 
قرار بگیرند ولي ظاهراً هنوز از نظر مسئوالن، تئاتر 
يك كاالي لوكس است كه مي تواند نباشد.« او با 
اشاره به بي اعتمادي مردم به سالن هاي تئاتر در 
دوران كرونا ادامه داد: »اگر مردم به دلیل هراس 
از كرونا به تئاتر نیامدند، سرنوشت خانواده  تئاتر 

چه خواهد شد؟«
   بوروكراسي اى كه شكست خورد

فضاي س��ینما نیز تا حدودي همی��ن روند را طي 
مي كند. فرزاد مؤتمن كارگردان س��ینما به اصرار 
برخي در بازگشايي سینما و اكران فیلم ها در شرايط 
همه گیري ويروس كرونا كه امكان فروش فوق العاده 

را از فیلم ها مي گیرد، واكنش نشان داد. 
اين كارگردان در صفحه ش��خصي خود نوش��ت: 
»بوروكراسی اكران آنقدر باه�وش نبود كه بفه�مد 
چرا در آن س��وی دنی��ا، نوالن فیل��م جديدش را 
اك��ران نمي كند يا اكران آخري��ن فیلم جیمز باند 
به تعويق مي افتد، آنه���ا دو فیلمی ك��ه قرار بود 
پرفروش ترين فیلم ه�ای س��ال جاری باشند را در 
حالی اكران كردند كه س��ینما ها با ظرفیت كامل 
نمي توانند بلیت فروش��ی كنند و طبعاً فروش اين 
دو ه�فته اخی��ر از انتظاری كه صاحب��ان فیلم )و 
ه�مه( داش��تند، بسیار دور اس��ت، به عالوه، انگار 
حضرات متوجه نیس��تند كه با مرگ روزی 1۷۰-

16۰نفر از ه�موطنانمان، بخش وسیعی از جامعه، 
عزادار است و شايد انرژی خنديدن نداشته باشد، 
ه�مچنین بیكاری چند ماه�ه، گرانی مجدد ه�مه 
چیز و اضطراب ناشی از اپیدمی مرگبار شايد ديگر 
كنجكاوی قبلی برای تماشای فیلمی عصبی و مملو 
از عربده كشی و الت بازی و فحاشی و ناموس بازی 
را به ه�مراه نداشته باشد.«  به گفته وي »در چنین 
شرايطی عاقالنه اين بود كه با يكی دو فیلم آرام تر 
كه شايد چندان امیدی به موفقیت تجاری برايشان 
تصور نمي شد، شروع مي كردند، اولین اكران پس 
از كرونا را تجربه مي كردند و سپس تصمیم گیری 
مي كردند و سینماه�ا را از فروش فوق العاده ای كه از 
اين فیلم ه�ا انتظار مي رفت، محروم نمي ساختند. 

ه�نوز ه���م دير نش��ده، اجازه بده�ی��د اكران 
متنوع تری داشته باشیم. به نفع »پرفروش ه�ا« 
ه�م است. زمان آن رسیده است كه فیلم ه�ا به 
دو گونه »قوی« )منظور فیلمي است كه امكان 
فروش آن قوی باش��د( و »ضعیف« )فیلمی كه 
ش��ايد چندان گیشه پرفروش��ی نداشته باشد( 
تقسیم نش��وند، اين ه�مه »ريل گذاری« انجام 
نشود، اجازه ده�ید سینما شرايطی طبیعی تر را 

تجربه كند و نفس بكشد.«

 خوف و رجا در عرصه هنر 
 با جوالن دوباره كرونا 

 عرصه هنر با گذر از بيش از 4 ماه كسادي ناشي از شيوع كرونا در نوعي حالت بيم و اميد
به سر مي برد و هنوز معلوم نيست آينده قرار است چه مسيري را پيش پاي اين عرصه قرار دهد

نعيمي: اي كاش مس��ئوالن 
ب��ه اين موض��وع فك��ر كنند 
كه هنرمن��داِن تئات��ر مانند 
ديگر اقش��ار نيازمن��د وام و 
حقوق ايام بيكاري هس��تند

»آقازاده« ركورد زد
بررسي ميزان تماشاي آنالين »آقازاده« روي سامانه پخش 
فيليمو نشان مي دهد اين سريال در چهار روز ابتدايي با فاصله 
بسيار قابل توجه ركوردهاي پيشين را پشت سر گذاشت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عموم��ي فیلیمو، آمار میزان 
تماشاي آنالين آخرين ساخته بهرنگ توفیقي تا ساعت 12شب روز 
چهارشنبه در پلتفرم فیلیمو، 25میلیون و 861هزار و 865دقیقه 
است كه با مقايس��ه آمارهاي پیش��ین ركورد تازه اي در تماشاي 
آنالين سريال هاي شبكه نمايش خانگي به حساب مي آيد و تفاوت 
چند میلیون دقیقه اي تماشاي آن توسط مخاطبان نشان مي دهد 

شگفتي هاي »آقازاده« تمام نمي شوند. 
نسخه فیزيكي پرمخاطب ترين س��ريال شبكه نمايش خانگي در 
چهار روز اول انتشار، در فاصله 24س��اعت پس از توزيع به اتمام 
رسید كه اين هم ركورد ديگري اس��ت كه به پاي »آقازاده« ثبت 
شده است. ديگر نقطه تمايز »آقازاده« كه صاحب ركوردي فراتر از 
تمام ركوردهاي پیشین در حوزه سريال هاي خانگي است، داشتن 
طوالني ترين قسمت اول در اين بین آن هم بدون بخش هاي آنچه 
گذش��ت و آنچه خواهید ديد و در حالي اس��ت كه تیتراژ آن هم 
روي تصاوير سريال پخش مي شد. امین تارخ، امیر آقايي، مهدي 
سلطاني، لعیا زنگنه، ثريا قاسمي، سینا مهراد، ديبا زاهدي، مهدي 
كوشكي، سامیه لك، مسعود فروتن، كاوه خداشناس، سعید داخ، 
روزبه معیني و امین حیايي با حضور كامبیز ديرباز، هنرمندي نیكي 
كريمي، نقش آفريني متفاوتي از جمشید هاشم پور و محمدحسین 
لطیفي، با معرفي پردي��س پورعابديني بازيگران اين س��ريال با 

طراحي، نويسندگي و تهیه كنندگي حامد عنقا هستند.

    ديده بان

 »خون شد« با رده  بندي سني 
مجوز نمايش گرفت

ش�وراي پروانه نمايش فيلم هاي 
ام�ور  س�ازمان  س�ينمايي 
س�ينمايي و س�معي بصري براي 
دو فيلم »خون ش�د« و »نارگيل« 
ك�رد.  ص�ادر  نماي�ش  مج�وز 
طبق اعالم روابط عمومي س��ازمان 
امور س��ینمايي و س��معي بصري، 
ش��وراي پروانه نماي��ش فیلم هاي 
سینمايي در جلسه اخیر كه با حضور 
اكثريت اعضا برگزار ش��د، براي دو 

فیلم مجوز نمايش صادر كرد. بر اين اساس، فیلم سینمايي »نارگیل« به تهیه 
كنندگي سیدابراهیم عامريان، كارگرداني سیدداوود اطیابي و نويسندگي 
حمزه صالحي هم مجوز نمايش دريافت كرد. همچنین با نمايش فیلم »خون 
ش��د« به تهیه كنندگي جواد نوروزبیگي، كارگرداني و نويس��ندگي مسعود 
كیمیايي با درجه بندي سني 12+ موافقت شد. اين فیلم حاوي صحنه هايي 
خشونت آمیز از چاقوكشي است. »خون شد« آخرين ساخته مسعود كیمیايي 
است كه سال گذشته در سي و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمايش درآمد. 

كیمیايي از بخش رقابتي جشنواره انصراف داده بود. 
گفته مي شد اين فیلم اداي دين به 5۰سالگي »قیصر« است و داستان مردي 
را روايت مي كند كه بعد از مدت  ها غیبت، مي خواهد خانواده اش را بار ديگر 

كنار هم جمع كند.

    خبر


