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از نظرسنجي تلفني تا حضور ميداني مقابل در منازل 
ادعاي رسانه ملي از مخاطب 80 درصدي تلويزيون در نوروز

»نون خ3« ب�ا 82/1 درص�د مخاطب در مي�ان س�ريال ها و »عصر 
جديد« ب�ا 70/5 درصد مخاط�ب در مي�ان ويژه برنامه هاي تحويل 
س�ال، حد نصاب بينن�ده برنامه ه�اي ن�وروزي را ارتق�ا داده اند. 
علي طلوعي، رئیس مركز تحقیقات س��ازمان صداوس��یما با بیان اين 
مطلب و با اشاره به فعالیت اين مركز در طول ايام عید براي افكارسنجي 
درباره سريال ها و ويژه برنامه هاي نوروز 1400 گفت: امسال رسانه ملي 
با طراحي سبك رسانه اي تولید در بحران، توانست كاري انجام دهد كه 
نسبت به سال گذش��ته، در اكثر حوزه ها نه تنها كم گذاشته نشد، بلكه 
همكاران رسانه ملي توانستند حدنصاب ها را جابه جا كنند. وي با اشاره به 
تأثیر كرونا بر نظرسنجي گفت: سال گذشته در شرايط كرونا نظرسنجي 
را به صورت تلفني انجام داديم، چون امكان نظرسنجي حضوري فراهم 
نبود. در نظرسنجي تلفني هم معموالً با توجه به فرهنگ جامعه ما و ذائقه 
پاسخگويي، در برخي موضوعات، بیش برآوردي و در موضوعات حساس، 

با كم برآوردي مواجهیم و اين روند كار نظرسنجي را سخت كرد. 
رئیس مركز تحقیقات سازمان نظرسنجي در نوروز 1400 را مهم و مؤثر 

تلقي كرد و گفت: امسال دو مرحله نظرسنجي در هفته اول و هفته دوم 
نوروز انجام داديم. پرسشگران در تهران و 31 مركز استاني با حضور در 
مقابل در منازل آمار دقیق و مستندي جمع آوري كردند كه بخشي از اين 
آمار در هفته اول فروردين از طريق اداره كل روابط عمومي رسانه ملي 
منتشر شد. رئیس مركز تحقیقات سازمان درباره مخاطبان »برنامه هاي 
ويژه سال تحويل« گفت: بیش��ترين بیننده را برنامه »عصر جديد« با 
70/5 درصد مخاطب از شبكه 3 داشت كه در نوع خودش هم نصاب 
 جديدي به شمار مي آيد. پس  از آن برنامه »فرمول يك« شبكه يك با

 30/4 درصد، »سالم« از ش��بكه قرآن 18/1 درصد مخاطب و پس  از 
آن »نوروزترين نوروز« در شبكه 5، »حول حالنا« در شبكه سالمت و 
»سین هشتم« در شبكه افق رتبه هاي بعدي پربیننده ترين هاي تحويل 

سال را از آن خود كردند.«
طلوعي با اشاره به استقبال مخاطبان از سريال هاي نوروز 1400 بیان كرد: 
در فضاي سريال هاي نوروزي حدنصاب خوبي داشتیم. سريال »نون خ3« 
در ش��بكه يك 82/1درصد را به خ��ود اختصاص داد ك��ه در نوع خود 
حدنصاب جديدي براي سريال هاي نوروزي بود، چراكه تاكنون به چنین 
رقمي در سريال هاي نوروزي نرسیده بوديم. رئیس مركز تحقیقات رسانه 
ملي افزود: مخاطبان »نون خ3« از اين سريال حدود 88 درصد رضايت 
در حد زياد داش��تند و پس  از آن به ترتیب س��ريال »گاندو2« با حدود 
61درصد مخاطب و رضايت در حد زياد بیش از 85 درصد، »همبازي« با 
28/2 درصد مخاطب، »نوروز رنگي« با 20 درصد و برنامه »دست انداز« 
شبكه نسیم با 17/5 درصد رتبه هاي ديگر را از آن خود كردند، با اين  حال 
نزديكي درصد مخاطبان دو س��ريال »ن��ون خ3« و »گاندو2« كه باالي 

50 درصد بیننده داشتند، در نوروز امسال قابل توجه بود.

»هفت خان شستن« و »نذر نفس« منتشر شد

جهادگراني كه رهبري از آنان تقدير كردند

اسماعيل اميني: 
هنر انقالب، همان هنر اسالمي است كه 12 قرن سابقه دارد

ش�اعر پيشكس�وت كش�ورمان معتقد اس�ت كه استقالل 
ژانري ب�ه عن�وان »هن�ر انق�الب« ناممكن اس�ت و هنري 
ك�ه ام�روزه از آن ب�ه عن�وان هن�ر انق�الب ياد مي ش�ود، 
هم�ان هن�ر اس�المي اس�ت ك�ه 12 ق�رن س�ابقه دارد. 
اسماعیل امیني، شاعر و داور جش��نواره هاي ادبي در گفت وگو 
با فارس درباره ابعاد هنر انقالب اظهار داشت: فرهنگ و انديشه 
انقالب اسالمي ايران، داراي يك نظام فكري و جهان بیني واحد 
اس��ت. هنر انقالبي نیز در چارچوب همین فرهنگ متولد شده 
است. امیني ادامه داد: فرهنگ و انديشه انقالب اسالمي مدافع 
نظام فكري و جهان بیني واحد خود است كه نشانه هاي اين دفاع 

در موسیقي، رمان و شعر محسوس است. 
اين ش��اعر طنزپرداز در ادامه اس��تقالل ژانري به عنوان »هنر 
انقالب« را ناممكن دانس��ت و افزود: هنري كه ام��روزه از آن به 
عنوان هنر انقالب ياد مي شود، همان هنر اسالمي است كه 12 
قرن سابقه دارد. بايد توجه داشت كه با گذشت زمان و تغییرات 
لحظه به لحظه مردمي در دنیا، هنر انقالب ويژگي هايي را كسب 
كرده است كه با هنر اسالمي در قرون پیش از خود تفاوت هايي 
دارد. امیني افزود: زبان هنر در رش��ته هاي نقاشي، رمان و شعر 
به زبان مردمي بسیار نزديك و اين امر موجب افزايش مخاطبان 
اين رشته ها شده است، از اين رو هنر با موضوع انقالب اسالمي در 

رشته هاي ياد شده توفیق بیشتري در اثرگذاري دارد. 
وي در همین راستا ادامه داد: هنر انقالبي مي تواند به بیان تأثیرات 
و میزان جريان روح انقالب اسالمي در جامعه و رويدادهاي روزانه 
بپردازد. نويسنده كتاب »چگونه مدير فرهنگي شويم« با انتقاد به 

نگاه قدرت طلبانه برخي مسئوالن و مديران به هنر گفت: برخي 
از صاحبان قدرت معتقدند هنر و هنرمند بايد در اختیار تام آنها 
باشد. چنین نگاهي به هنر و هنرمند مانع بسیار بزرگي براي رشد 

و بالندگي آن در راستاي ماهیت پاك هنر است. 
امیني افزود: اصالت هنر جس��ارت بیان مجهوالت و نیمه هاي 
پنهان اس��ت كه اين ويژگي مهم به كام بس��یاري از مسئوالن 
خوش نمي آيد چراكه مسئوالن همواره در حال توجیه و پنهان 
كردن مشكالت و نواقص هستند و اين رويكرد با روح هنر در تضاد 
است. هنر انقالبي هم بي شك از چنین نگرشي برخوردار است و 
مي تواند با بیان جسورانه و هنرمندانه مشكالت به آگاهي سازي 
اجتماعي و تالش براي برطرف شدن نواقص كمك شاياني كند. 
اين شاعر طنزپرداز در مورد ابعاد بین المللي هنر انقالب گفت: 
تاكنون تالش مجدانه اي براي عرضه آثار هنر انقالب به جامعه 
جهاني نشده است، به عنوان مثال براي ترجمه و انتشار آثار ادبي 

خوب انقالبي به جامعه جهاني، كوتاهي كرده ايم.

رفتن به اين سينما جرم است!
وضعيت قرمز تهران سينماها را دوباره تعطيل كرد

    تلويزيون    ادبیات

   خبر

غالمرضا موسوي كرونا گرفت
غالمرضا موس�وي، رئي�س اتحادي�ه تهي�ه كنندگان 
سينما به دليل ابتال به كرونا در بيمارستان بستري شد. 
به گ��زارش ايلن��ا، غالمرض��ا موس��وي، رئی��س اتحاديه 
تهیه كنندگان سینما كه سال هاس��ت در بخش خصوصي 
به تولید فیلم مش��غول اس��ت، به دلیل ابتال ب��ه كرونا در 
بیمارس��تان نیكان غرب بستري ش��د. در كارنامه موسوي 
تهیه فیلم هايي مانند »جنگ نفتكش ها«، »قرمز«، »نوك 
برج«، »بغض«، »من مادر هستم« و »قصیده گاو سفید« به 

چشم مي خورد. 
.....................................................................................................

فاضل نظري از كانون مي رود
مديرعامل كان�ون پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان 

تغيير مي كند. 
فاضل نظ��ري، مديرعامل كانون پ��رورش فكري كودكان 
و نوجوانان در حاش��یه آيین رونمايي از چهار تماش��اخانه 
س��یار كانون در گفت و گو با رس��انه ها به اخب��اري كه در 
زمینه تغییرات مديريتي در كانون در رسانه هاي مختلف 
منتشر شده پاس��خ داد و گفت: بايد اين سؤال را از اعضاي 
هیئت امناي كانون س��ؤال كرد اما بخشي از آن خبر كه به 
من مربوط مي شود، صحت دارد و شايعه نیست و در هفته 
پاياني سال 1399 از س��وي وزارت آموزش و پرورش به ما 
هم ابالغ ش��د و قرار بود ظرف يكي دو روز، در همان هفته 
پاياني سال اين تغییرات انجام شود كه متأسفانه هنوز اين 
اتفاق روي نداده و به روزهاي آغاز سال جديد موكول شد و 

تاكنون هم محقق نشده است. 
.....................................................................................................

 همه عوامل يك سريال 
كرونا گرفتند

تمام�ي عوام�ل س�ريال »ن�وروز رنگ�ي« در زم�ان 
توليد اي�ن مجموع�ه درگي�ر بيم�اري كرونا ش�دند. 
علیرضا مسعودي، نويس��نده و كارگردان سريال »نوروز 
رنگي« با اشاره به سختي هاي تولید اين مجموعه، گفت: 
بیماري كرونا كار را بس��یار مش��كل كرده ب��ود و اولین 
كس��ي كه در گروه تولید، ب��ه بیماري كرونا دچار ش��د، 
خانم اسكويي بود كه خوش��بختانه پس از 10روز تست 
ايشان منفي شد، اما دقیقاً دو هفته بعد همه عوامل كرونا 
گرفتند. مدير تولید سريال شرايط بسیار وخیمي داشت 
و دو هفته هم كل گروه در قرنطینه بودند و شرايط بسیار 

سختي داشتیم. 
.....................................................................................................

فيلمنامه نويس »اوشين« درگذشت
»س�وگاكو هاش�يدا« فيلمنامه نوي�س مش�هور ژاپني 
و س�ريال »س�ال هاي دور از خان�ه« درگذش�ت. 
به گزارش ايسنا و به نقل از اينديپندنت، »سوگاكو هاشیدا« 
فیلمنامه نويس نامدار ژاپني كه بیشتر براي سريال »اوشین« 
يا »س��ال هاي دور از خانه« به ش��هرت جهاني رس��ید بر اثر 
ابتال به سرطان لنفوم در سن 95 سالگي درگذشت. »پینكو 
ايزومي« هنرپیش��ه اي كه در بس��یاري از آثار »هاشیدا« از 
جمله »س��ال هاي دور از خانه« حضور داشت، اعالم كرد اين 
فیلمنامه نويس مش��هور روز يك ش��نبه در خانه اش واقع در 

»اتامي« درگذشته است. 
.....................................................................................................

 تحليل آثار »ارنست همينگوي« 
در راديو نمايش

اين هفت�ه برنام�ه هزارت�وي داس�تان رادي�و نمايش 
ب�ه تحلي�ل و بررس�ي آث�ار »ارنس�ت همينگ�وي« 
ادبي�ات جه�ان  از چهره ه�اي درخش�ان  يك�ي 
مي پ�ردازد.  پوليت�زر  و  نوب�ل  جاي�زه  برن�ده  و 
ارنست همینگوي نويسنده، روزنامه نگار، قهرمان جنگ و 
ماجراجوي معروف امريكايي و خالق رمان جاودان »پیرمرد 
و دريا«مردي اس��ت كه س��بك موجز و عاري از مبالغه ش 
تأثیر بزرگي بر داستان نويسي قرن بیستم داشت و زندگي 
پرماجراي��ش، همچنان ج��ذاب و تحسین برانگیزاس��ت. 
بسیاري از كارهاي او جزو آثار كالس��یك ادبیات امريكا به 

شمار مي روند. 
اين هفته پنج ش��نبه 19فروردين ماه س��اعت21 در برنامه 
هزارتوي داس��تان بهناز بستاندوس��ت داس��تان »پروانه و 
تانك« نوشته ارنست همینگوي را روايت می كند و در بخش 
كارشناس��ي همراه با كیهان بهمني به تحلیل و بررسي اين 
اثر خواهن��د پرداخت. گويندگي زندگینام��ه همینگوي را 
رضا عمراني رواي��ت می كند و تهیه كنندگ��ي برعهده ژاله 
محمدعلي است. گفتني اس��ت برنامه »هزارتوي داستان« 
عالوه بر پنج ش��نبه ها، دوشنبه ها نیز س��اعت 21 از راديو 

نمايش پخش مي شود. 

هادي عسگري      ديده بان 

امام جعفر صادق)ع(: 

 س�ه چيزن�د ك�ه ب�ا وج�ود آنها 

ضرري به انسان نمي رسد:

دعا هن�گام اندوه، طل�ب آمرزش 

هن�گام  ش�كر  گن�اه،  هن�گام 

برخورداري از نعمت. 

كافي، ج2، ص۹5

دو كت�اب »هفت خان شس�تن«؛ خاطرات ط�الب جهادي 
فعال در تغس�يل و تدفين ام�وات كروناي�ي و »نذر نفس«؛ 
خاط�رات گروه هاي جهادي ش�يراز در مبارزه ب�ا كرونا، به 
همت انتش�ارات »راه ي�ار« چاپ و روانه بازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »ج��وان«، »هفت خان شس��تن« س��ومین جلد از 
مجموعه عناوين انتش��ارات راه يار در رده »مدافعان سالمت« 
است كه محمدحسین عظیمي و زهراسادات هاشمي، تحقیق و 

محمدجواد رحیمي نیز تدوين آن را برعهده داشته اند. 
در بخش��ي از مقدمه كت��اب »هفت خان شس��تن« چنین 
مي خوانیم: »... از بس توي گوشمان خوانده بودند كه عصبي 
و عقب مانده هستیم، داشت باورمان مي شد اما به وقت كرونا، 
نه به فروشگاهي حمله كرديم، نه حرمت كسي را شكستیم 
و نه به داروها و وسايل بهداش��تي بقیه كشورها چشم طمع 
دوختیم. به جاي همه اينها رفتیم پاي كار؛ يكي براي تولید 
ماسك داوطلب ش��د، يكي براي ضدعفوني معابر. پرستارها 
هم رفتند توي دهان شیر تا مردمشان را نجات دهند، حتي 
براي حفظ حرمت اموات كرونايي، عده اي داوطلب شدند، پیه 
همه چیز را به تنش��ان مالیدند و رفتند توي غسالخانه. انگار 
حال و هواي دهه60 را از پستوي تاريخ درآورده بودند تا يك 

بار ديگر تكرار شود. 
اگر خبر اين فداكاري ها كنار تخت بیمارستان ها، كنج كارگاه هاي 
تولید ماسك، كف خیابان ها يا روي سنگ غسالخانه ها جا مي ماند 
و فراموش مي شد، برخي رسانه ها بدون هیچ دست اندازي ذهن 
مخاطب هايش��ان را عاريه مي گرفتند و همه چی��ز را تحريف 
مي كردند. در اين بمباران خبري و تحريف وقت و بي وقت حقايق، 
ثبت و نشر خاطرات نیروهاي جهادي مي توانست مثل شلیك 
منور، راه و بیراه را از هم جدا كند. اين شد كه سراغ تیم غسالخانه 
شیراز رفتیم و پاي صحبت هاي آنها نشستیم تا خاطراتشان را در 

قالب كتاِب پیِش رو منتشر كنیم...«.
كتاب »هف��ت خ��ان شس��تن«؛ در 200صفحه، ش��مارگان 
هزارو500نسخه و با قیمت 25هزار تومان توسط انتشارات راه 
يار منتشر شده است. براساس اين گزارش، در مقدمه كتاب »نذر 
نفس« نیز به عنوان چهارمین جلد از مجموعه عناوين انتشارات 
راه يار در رده »مدافعان سالمت«، اين طور آمده است: »كرونا به 
شیراز رسیده بود و مثل حرم امام رضا)ع( خبري از تحويل سال 
نو در حرم برادرش ش��اهچراغ هم نبود... ويروس، غني و فقیر 
نمي ش��ناخت و مثل زمان جنگ هم نبود كه ع��ده اي فِلِنگ را 

ببندند و به كشورهاي ديگر پناه ببرند... 
پشت اين همه دلهره، در شیراز مثل بقیه شهرهاي ايران چراغ 
گروه هاي جهادي روشن شد. مسجد هر محل پايگاهي شد براي 

به میدان آمدن و مقابله با اين ويروس حريص! درست زماني كه 
كشورهاي ديگر در حال غارت ماسك و تجهیزات ضدكرونايي 
از يكديگر بودند، با س��خنان رهبر انقالب مبني بر گس��ترش 
فعالیت هاي جهادي، مردم چنان قوت گرفتند كه چه َعلمداران 
زمان جنگ و چه نسل جديد آفتاب و مهتاب نديده، هر مكاني را 
تبديل به كارگاه دوخت ماسك كردند و خیلي زود نیاز به ماسك 

در شیراز و حتي در كل كشور تأمین شد. 
در شیراز طرح صاحبخانه خوب راه افتاد و برخالف كشورهاي 
اروپايي و امريكايي، مردم به جاي اينكه نان و آب از دست يكديگر 
بكشند، بسته هاي غذايي و بهداشتي تهیه كردند و بیش از پیش 
به ياري همديگر ش��تافتند، حتي پزشكان و پرستاران جهادي 
براي رسیدگي به س��المندان به خانه هايشان رفتند. اين كتاب 
گوشه كوچكي از فعالیت هاي مؤثر و به موقع فعاالن عرصه كرونا 

در شیراز را در پنج فصل بیان مي كند.«
در پشت جلد نیز به تقدير رهبر انقالب از جهادگران شیرازي 
اش��اره ش��ده و آمده اس��ت: »توي ذهنم��ان، راضي كردن 
صاحبخانه ها كار آس��اني نب��ود اما به ق��دري صاحبخانه ها 
روي خوش نش��ان دادند كه باور نمي كردي��م. خیلي زود، 
فعالیتمان گسترده شد؛ از مشهد و اصفهان و تهران هم تماس 
مي گرفتند... كار را ادامه داديم تا رسیديم به شب نیمه شعبان. 
آن شب، احیای خانگي داشتیم، صبحش خوابم برد. نزديك 
ظهر از خواب پريدم. تا گوشي ام را روشن كردم، سیل پیام ها 
به سمتم سرازير ش��د. حاج آقا تبريك، حاج آقا خداقوت. با 

خودم گفتم صد رحمت به اصحاب كهف!
همین جور، هاج وواج پیام ها را دنبال كردم تا به يكي از پیام ها 
رسیدم كه نوشته بود: »حاجي، تبريك میگم. حضرت آقا در 
سخنراني امروزشون اسم شیراز رو آوردن و از كار شما تقدير 
كردن.« پیام ها را جدي نگرفتم. گفتم اين روزِ عیدي، بچه ها 
شیطنتشان گل كرده. باور هم نكردم تا وقتي كه صحبت هاي 
آقا را با گوش خودم شنیدم. وقت نماز ظهر بود. سجده شكر 

رفتم و اشك شوق ريختم.«

    محمدصادق عابديني
ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم به تعطيلي 
مجدد سينماها در ش�هر تهران گرفت، اين 
س�تاد عالوه بر س�ينماها براي جلوگيري 
از حادت�ر ش�دن اوض�اع كرون�ا فعالي�ت 
چند گ�روه از مش�اغل را ني�ز تعطيل كرد. 
مسعود نجفي، مديركل روابط عمومي سازمان 
سینما، خبر تعطیلي سینماهاي پايتخت را روز 
دوشنبه 16فروردين ماه اعالم كرد، اين اعالم 
در شرايطي بود كه با تالش سازمان سینمايي، 
سینما از گروه3 به گروه2 مشاغل منتقل شده 
و اين كار احتمال تعطیلي را كاهش داده بود. 

نجفي دراين ب��اره گفت: طب��ق طبقه بندي 
اخیر سینماها به تازگي از مشاغل گروه3به2 
تغییر كرده بود تا در وضعیت نارنجي هم بتواند 
فعالیت كند اما حاال با قرمز شدن شهر تهران 

سینماها دوباره تعطیل شدند. 
  سينما بدون كرونا هم نفس نمي كشيد

آمارهاي فروش اكران نوروزي س��ینماها در 
س��ال 1400 نش��ان مي دهد حتي باز بودن 
سینماها در دو هفته اول سال نیز باعث نشد 
مردم به سینماها بروند. فیلم هاي »هفته اي 
يك ب��ار آدم باش« ب��ه كارگرداني ش��هرام 
شاه حسیني، »خورش��ید« تازه ترين ساخته 
مجید مجیدي، فیلم كم��دي »تكخال« به 
كارگرداني مجید مافي، »خون شد« آخرين 
س��اخته مس��عود كیمیايي و »الله« ساخته 
اس��داهلل نیك نژاد به عنوان فیلم هاي اكران 
نوروز نماي��ش ناامیدكننده اي را در دو هفته 

اول داشتند. 
سامانه سمفا )سامانه مديريت فروش و اكران 
سینما( آمار فروش س��ینماها را تا هفته دوم 

فروردين منتشر كرده است. 
بر اساس اين فهرست، فیلم خورشید ساخته 
مجید مجی��دي در اين مدت چی��زي حدود 
161میلیون فروخته اس��ت. تك خال با 645 
سانس توانست 63میلیون و 600 هزار تومان 

فروش داشته باشد. 
خون ش��د نیز با فروش 122 میلی��ون تومان، 
هفته اي يك بار آدم باش 183 میلیون تومان 
و الله با 11 میلیون تومان همگي فروش هاي 

ناامیدكننده اي داشته اند. 
اين میزان ف��روش را مي توان ب��ا رقم فروش 
8میلی��ارد و 600 میلی��ون تومان��ي فیل��م 
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مقايسه كرد تا میزان سقوط اقتصاد سینما را 
بهتر درك كرد. 

   فروش ه�ا حت�ي خوش بين ه�ا را هم 
شوكه كرد!

انتخ��اب فیلم هاي اك��ران نوروز، ب��ا حرف و 
حديث هايي همراه بود، ام��ا چینش فیلم ها و 
حضور كارگردانان بنام سینماي ايران در اكران 
نوروز اين حاش��یه از امیدواري را ايجاد كرده 
بود كه حداقل هاي میزان فروش از گیش��ه ها 

به دست آيد. 
فیلم خورش��ید، نماينده ايران در اس��كار به 
دلیل حضور بین المللي اش پتانس��یل خوبي 
براي فروش داشت، سینماي خاص كیمیايي 
نیز با وجود دور شدن از س��ال هاي اوج هنوز 
عالقه مندان ثابت��ي دارد و در كن��ار آن فیلم 
حاش��یه دار »الله« كه بعد از سال ها مناقشه و 
جنجال روي پرده سینما آمده است، به تنهايي 
مي توانست براي مخاطباني كه سینما را دنبال 
مي كنند جالب توجه باشد، اما همه اين داليل 
و پیش فرض ها روي كاغذ ماند و در عمل چیز 

ديگري رخ داد. 
در مقابل اين نگاه هاي خوش بینانه، كس��اني 
هم هس��تند كه از ابتدا با بازگشايي سینماها 
و اكران ن��وروزي به اين ش��كل و اين تركیب 

مخالف بودند. 
میثم محمدي، منتقد س��ینما در يادداشتي 
مي نويس��د: »مش��خص بود كه تركیب اكران 
نوروز يك س��رهم بندي و از س��ر باز كردن و 
رفع تكلیف براي ابراز وجود كساني بود كه هر 
چیزي براي آنها مهم اس��ت، غیر از سینمايي 
كه حاال ديگر به غیر از يك كالبد بي جان از آن 

چیزي نمانده است. 
كاس��باني كه طبق تجربه اك��ران دو فیلم 
»ش��ناي پروانه« و »خوب، ب��د، جلف« در 
اوايل شیوع كرونا مي دانستند شرايط جامعه 
براي رونق دوباره سینماها مهیا نیست، اما 

فقط اصرار داشتند كه سینماها باز شوند تا 
موازي با نفس هاي به ش��ماره افتاده اكران 
كه افزاي��ش بهاي بلیت ه��م تیرخالصي بر 
آن بود، آنها س��رمايه ها و پول هاي مجهول 
و ب��ادآورده را وارد تولید كنند و دس��تمزد 
و س��ود خود را بردارند تا اينك��ه دوباره در 
فرصتي مناسب و بدون ريسك همه سالن ها 

را تسخیر كنند.«
   اكران نوروزي، آنالين مي شود؟!

با تعطیلي سینماها، اكنون گزينه اكران آنالين 
پیش روي فیلم هايي قرار گرفته است كه دو 
هفته گذشته را روي پرده س��ینماها بوده اند. 
تجربه خوب فیلم »ش��ناي پروانه« كه به رغم 
انتش��ار نس��خه قاچاق فیلم، در اكران آنالين 
فروش خوبي را به دست آورده است، مي تواند 
انگیزه خوبي براي صاحب��ان فیلم هاي اكران 

نوروزي باشد. 
»ايس��نا« در اينباره مي نويس��د: »محمدرضا 
صابري، پخش كنن��ده فیلم »خورش��ید« به 
كارگرداني مجید مجی��دي تأكید مي كند كه 
فعاًل برنامه اي ب��راي اكران آنالي��ن اين فیلم 
ندارند. ج��واد نوروزبیگ��ي، تهیه كننده فیلم 
»خون شد« مس��عود كیمیايي هم با غیرقابل 
پیش بیني دانس��تن ش��رايط اكران به ايسنا 
گفت: به زودي جلسه اي را با آقاي رنجكشان 
و مس��عود كیمیايي خواهم داشت و صحبت 
مي كنیم، چون به نظر مي رس��د با اين شرايط 
بايد چاره اي ديگ��ر بینديش��یم، البته اكران 
آنالين هم با توجه به امكان كپي ش��دن فیلم 
ش��رايط مطلوبي ندارد ولي با اين حال بايد با 

آقاي كیمیايي هم مشورت كنم.«
محمد حمیدي مقدم، رئیس مركز گس��ترش 
س��ینماي مس��تند و تجربي كه مال��ك فیلم 
»الله« است، درباره شرايط اين فیلم مي گويد: 
»وضعیت فعلي ب��راي هیچ ك��دام از فیلم ها 
مناس��ب نیس��ت و ما قرار بود در اي��ن روزها 
براي ش��روع پخش تیزرهاي تلويزيوني فیلم 
»الله« آماده ش��ويم، چون »الله« با توجه به 
گونه اكش��ن و ورزشي كه پیش��نهاد مي دهد 
مي توانست با تبلیغات، بیشتر ديده شود، با اين 
حال ناامید نیس��تیم و اكران آنالين هم يكي 
از گزينه هاي قطعي اس��ت كه براي آن آماده 
خواهیم شد، اما امیدوارم با طراحي بهتر براي 
آشنايي مخاطب با فیلم ابتدا به تعداد مخاطبان 

در سینماها اضافه كنیم.« 
به نظر مي رسد با اين شرايط فیلم »الله« نیز 
مي تواند جزو گزينه هايي باشد كه اكران آنالين 
را در صورت ادامه دار شدن تعطیلي سینماها، 

امتحان كند. 
اكران آنالين دوب��اره فرصت جذب مخاطبان 
سینما را به دس��ت آورده، اما مس��ئله اي كه 
اين روزها فعاالن حوزه س��ینما را نگران كرده 
اس��ت، افزايش بي منطق قیم��ت اكران هاي 

آنالين است. 
به نظر مي رس��د س��امانه هاي اكران آنالين با 
سوءاس��تفاده از ش��رايط كرونايي با افزايش 
قیمت ه��ا، مخاط��ب را ناچ��ار ب��ه پرداخت 
قیمت هاي بیش��تر ب��راي اس��تفاده از امكان 

سینماي آنالين مي كنند.

با تعطيلي سينماها، اكنون 
گزينه اك��ران آنالين پيش 
روي فيلم هايي قرار گرفته 
است كه دو هفته گذشته را 
روي پرده سينماها بوده اند

     کتاب

همايش دوساالنه عطار نيشابوري 
برگزار مي شود

همايش دوس�االنه عطار نيش�ابوري روز جمعه 20فروردين توس�ط 
كميس�يون مل�ي يونس�كو در فض�اي مج�ازي برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي كمیس��یون ملي يونس��كو، 
همايش علمي-  فرهنگي دو ساالنه ش��یخ فريدالدين عطار نیشابوري با 
عنوان »سايه در خورش��ید« روز جمعه 20فرورودين در فضاي مجازي 
برگزار مي شود. شیخ فريدالدين عطار نیش��ابوري حكیم، عارف و شاعر 
بلندآوازه ايراني )سده هاي شش��م و هفتم هجري( است كه آثار او مانند 
»الهي نامه«، »منطق الطیر«، »تذكره االولی��اء« و... از جايگاه مهمي در 

عرصه فرهنگ و ادب ايران و جهان برخوردار است. 
كمیسیون ملي يونسكو در راستاي رس��الت ذاتي خود موفق شد نام اين 
انديشمند پرآوازه را در فهرست نكوداشت هاي 2021-2020 يونسكو ثبت 
كند. اكنون با مشاركت كمیسیون ملي يونسكو- ايران و به همت معاونت 
استانداري و فرمانداري ويژه، شهرداري و مؤسسه آموزش عالي سبحان 
نیشابور همايش علمي فرهنگي )مجازي( دو ساالنه شیخ فريدالدين عطار 
نیش��ابوري 20 فروردين1400 )س��اعت 21 تا 22:30( در بستر فضاي 
مجازي برگزار خواهد ش��د. اين  همايش با پیام حجت اهلل ايوبي دبیركل 
كمیسیون ملي يونسكو، غالم عباس ارباب خالص سفیر جمهوري اسالمي 
ايران در تركمنس��تان و ناجي باكرجي رئیس بارگاه موالنا از تركیه آغاز 
به كار مي كند. در همايش »س��ايه در خورشید«، عبدالمهدي مستكین 
مدير گروه فرهنگ كمیسیون ملي يونسكو- ايران در جوار آرامگاه حافظ 

سخنراني خواهد كرد. 


