
 مستند » تا پروانگي« 
روايت زندگي پرمدال ترين قهرمانان ايران 

»تا پروانگي« عنوان مستندي 
از مجموع�ه مس�تندهاي 
ورزش�ي با موض�وع زندگي 
قهرمان�ان  پرمدال تري�ن 
ايران اس�ت ك�ه از ش�بكه 
مس�تند پخ�ش مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه مس��تند، مجموعه 
تاپروانگ��ی با نگاهي به زندگ��ي پرافتخارترين ورزش��كاران ايران توليد 
شده است و سعي دارد تالش و پشتكار، مقاومت، روحيه ورزشي و اخالق 

حرفه اي آنها را به تصوير بكشد.  
»تا پروانگي« در ۱۳ قسمت به زندگي حميده عباسعلي، سارا بهمنيار، سجاد 
گنج زاده و بهمن عسگري چهار كاراته كار ايران، ساره جوانمردي تيرانداز ايراني 
و پرافتخارترين قهرمان المپيك، نازنين ماليي قايقران تيم ملي، اكرم خدابنده 
تكواندوكار، مهال مؤمن زاده يكي از نوابغ تكواندو، زهره كودايي دروازه بان تيم 
ملي زنان، مريم ايراندوست، سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان، فرزانه توسلي 
دروازه بان تيم ملي فوتسال، گلنوش سبقت الهي ورزشكار رشته تيراندازي 
تپانچه و عضو تيم ملي، فريده ظريف دوست كاپيتان و عضو تيم ملي كبدي 
بانوان ايران مي پردازد. ساخت ۱۱ قسمت از اين مجموعه مستند به پايان 
رسيده است و توليد مستند پرتره گلنوش سبقت الهي و فريده ظريف دوست 
ادامه دارد.  »تا پروانگي« از شب گذشته با پخش مستند پرتره بهمن عسگري 
روي آنتن شبكه مستند مي رود. اين مجموعه چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته 
ساعت ۲۰ پخش مي شود و تكرارش روز بعد ساعت ۱۰ خواهد بود. مستند 
پرتره نازنين ماليي نيز پنج شنبه � ۲۶ آبان ماه � از اين شبكه پخش مي شود.

انتشار كتاب »و تن دادم، وطن«
»و ت�ن دادم، وط�ن« 
رمان�ي اپيزودي�ك در 
دوران س�يطره داع�ش 
در س�وريه اث�ر جدي�د 
مري�م بصيري توس�ط 
انتشارات شهيدكاظمي 
ش�د.  ب�ازار  روان�ه 
كتاب »و تن دادم، وطن« 
رماني جذاب و پركشش 
با ۲۰ شخصيت  است كه 
داستان زندگي شان به هم 
مرتبط اس��ت و در جبهه مخالف يا موافق ب��ا داعش در حال 
جنگ هستند. داس��تان زندگي ۱۰ زن و ۱۰ مرد از مليت ها 
و مذاهب مختلف كه در مناطق تحت اش��غال داعش زندگي 
مي كنند؛ برخ��ي از مدافعان حرم هس��تند و برخي از داعش 
و برخي از ساكنان شهر هاي مختلف سوريه. داستان زندگي 
اين شخصيت هاي اصلي همراه با شخصيت هاي فرعي بسيار، 
ماجراي اين رمان را در دوران س��يطره داعش در س��وريه به 

تصوير كشيده  است. 
»و تن دادم، وطن« جديدترين اثر داس��تاني مريم بصيري با 
محوريت زندگي در دوران س��يطره داع��ش در قطع رقعي و 
۳۲۰صفحه توسط انتشارات ش��هيدكاظمي روانه بازار شد. 
پيش از اين مريم بصي��ري با آثاري چون »دخيل عش��ق«، 
»معركه عشق و خون«، »عروس قريش« و »بهشت من كنار 

توست« به جامعه كتابخوان كشور معرفي شده است.
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امام مهدی عج�ل اهلل تعالی 
فرجه الشريف:

به وسيله من بال از خانواده و 
شيعيانم دفع می شود.

الغيبه، طوسی، ص ۲۸۵

گرمای موسيقی نواحی در سوز سرمای پاييزی
 »آبادون خوانی« كرمانی، »فولك خوانی« كردی و »دوتارنوازی« شمال خراسان

 گرما بخش شب دوم جشنواره موسيقی نواحی بودند

مستند سينمايی »دستمال سرخ ها« روی آنتن شبكه۲

   نويد پارسا
دومين شب از پانزدهمين جش�نواره موسيقی نواحی 
ايران در حالی كار خود را آغاز كرد كه »آبادون خوانی« 
بان�وان كرمانی ب�ه آن حال و ه�وای ديگری بخش�يد.

به گزارش جوان به نقل از ستاد خبری پانزدهمين جشنواره 
موسيقی نواحی ايران، تاالر فخرالدين اسعدگرگانی، شامگاه 
۲4 آبان ماه بار ديگر ميزبان عالقه مندان موسيقی اقوام بود. 
برنامه ای كه با اجرای ميزبان ۱4 س��اله اين رويداد، يعنی 
هنرمندان كرمانی آغاز شد. گروه »آبادون خوان« كرمان با 
اجرای خواهران رجائی نژاد اولين گروهی بود كه روی صحنه 
رفت. طوطی، مهناز و ش��هناز رجائی نژاد كه اولين تجربه 
اجرای صحنه ای خود را پشت س��ر گذاشتند، بخش عمده 
اجرای خود را به آوازهايی كه در عروسی های محلی خوانده 
می شوند، اختصاص دادند و آنها را به صورت همخوانی اجرا 
كردند. مضمون قطعات اين گروه مربوط به س��اليان بسيار 
دور است كه از قديم توسط بزرگ ترها در مجالس عروسی 

خوانده  می شده و  سينه به سينه نقل شده است.
پس از آن، نوبت موسيقی كردی بود و موسيقی فولك كردی 
توس��ط گروهی از س��نندج حال و  هوای متفاوتی به سالن 
بخش��يد. فريد رحيمی )خواننده و سرپرست گروه( پيش 
از اجرای گروه در س��خنان كوتاهی گفت: آنچه هم اكنون 
برايتان اجرا می كنم، مقام بس��يار قديمی كردی محسوب 
می ش��ود. چيزی كه می خوانم يكی از بندهای موس��يقی 
كردی به نام »ُگلی« است كه در مايه حجاز اجرا می شود و 

آن را در يك فرم قديمی برايتان می خوانم.
اجرای »حيران« و يك ملودی ش��اد بخش ديگری از اين 
برنامه بود و عارف طهماسبی )نرمه نی( و محمد عباسی )دف 

و تنبك( نيز اين اجرا را همراهی كردند.
علی احمدی از كرمانشاه برای اجرای مور لكی روی صحنه 
آمد تا چند آوای باستانی سرزمين كهن ايران را اجرا كند. 
پس از آن نوبت گ��روه علی آباد كتول بود ك��ه مخاطبان را 
ميهمان موسيقی كتولی كند. علی اكبر اصالنی كتولی )آواز( 
به همراه نعم��ت اصالنی كتولی )نی(، قطع��ات »هوايی«، 

»راسته مقام« و »كله كش« را اجرا كردند.
بخش ديگری از اين برنامه با حضور بخشی حسين ولی نژاد 
)دوتارنواز مطرح شمال خراسان( روی صحنه همراه بود. او 
اجرايش را با صلوات بر پيامبر اكرم)ص( آغاز كرد و در مدح 
ايشان قطعه ای نواخت. سپس گروه نوازی آغاز شد و گروه 
بخش��ی با اجرای محمد علی آبادی و ش��ايان عليزاده، او را 
همراهی كردند. اجرای قطعات »نوايی«، »شاخ عطايی« و 

»هرايی« با استقبال مخاطبان همراه شد.
در نهايت گروه سرنا و  دهل كرمانش��اه روی صحنه آمدند. 
نوخاص صيادی)دهل( و اردشير طهماسبی)سرنا(، قطعات 
ش��ادی را برای مخاطبان اج��را كردند تا دومين ش��ب از 

اجراهای جشنواره به پايان برسد.

مستند سينمايی دستمال سرخ ها كه روايتی از چگونگی 
شكل گيری گردان دستمال سرخ ها، شهادت اصغر وصالی 
و علی تيموری از فرماندهان اين گردان و جنايات گروهك 
تروريستی منافقين است از شبكه مستند پخش می شود. 
مستند سينمايی دستمال سرخ ها به كارگردانی و نويسندگی 
حنظله تاج الدينی و تهيه كنندگی حسين اسدی زاده به روايت 

چگونگی شكل گيری گردان دستمال سرخ ها، شهادت شهيد 
اصغر وصالی و ش��هيد علی تيموری از فرمانده��ان اين گردان، 
جنايات گروهك تروريس��تی منافقين پس از پيروزی انقالب 
اسالمی و جنگ تحميلی اشاره دارد. دستمال سرخ ها در سازمان 
هنری رسانه ای اوج و خانه مستند تهيه شده است و جمعه ۲7 آبان 

ساعت ۲۱:۲۰ در جدول پخش برنامه های اين شبكه قرار دارد.

    مستند

بر اساس دست نوشته های مرحوم علی صفايی حائری

»امامت، طرح حكومتی شيعه« روانه بازار نشر شد
تهيه كننده ايرانگرد مستند مسابقه »ايرانگرد شو« را مي سازد

گاليه از كم كاري رسانه اي در مقابله با ايران هراسي
تهيه كننده و مجري برنامه ايرانگرد مي گويد در حال حاضر 
طرح مستند مسابقه »ايرانگرد شو« را در دست توليد دارد. 
جواد قارايي، كارگردان و تهيه كننده مجموعه مستند »ايرانگرد« 
است كه توانسته به عنوان برنامه اي موفق در حوزه ايرانگردي 

مخاطبان زيادي را با خود همراه كند. 
قارايي درباره تازه ترين برنامه اي كه درب��اره موضوع ايرانگردي 
در دست توليد دارد، به فارس گفت: »ايرانگرد شو« طرح بزرگي 
است و نگارش طرح و ارائه آن به مسئوالن سازمان صداوسيما در 
حدود يكسال زمان برده است. در مستند مسابقه »ايرانگرد شو« 
كه در حقيقت يعني ايرانگرد بشو، از هر استان كشور دو گردشگر 
انتخاب مي شود، يك گردشگر آقا و يك گردشگر خانم كه ايرانگرد 
حرفه اي  هستند. در اين مسابقه براي افراد حاضر در رقابت يك 

سفر طراحي مي شود و تك تك اين افراد رقيب يكديگرند. 
به گفته تهيه كننده ايرانگرد مناط��ق جغرافيايي و مؤلفه هاي 
ثابتي در سراس��ر كش��ور براي اين افراد پيش بيني شده كه در 
همه اس��تان ها ديده مي ش��ود؛  مؤلفه هايي مثل ويژگي هاي 
مردم شناس��ي، معماري، تاريخي، فرهنگ��ي و طبيعت گردي 
در اين مس��ابقه طراحي شده اس��ت. در نهاي��ت حاصل تالش 
ايرانگردان اين مسابقه در قالب مستند ۲۰ دقيقه اي نمايش  و 
در نهايت توسط داوران به عملكرد آنها امتياز داده مي شود. در 
گذشته يك وقفه  در روند ميانه كار ايجاد شد، اما در حال حاضر 
با نظر مثبت مديران سازمان صداوسيما مسابقه »ايرانگرد شو« 

در حال پيگيري است. 
وي درباره طرح مجموعه مستند »مردمان و طبيعت ايران« كه 

پيشتر آن را به عنوان كاري فاخر براي بازنمايي فرهنگ مردمان 
ايران در سطح جهاني معرفي كرده بود نيز توضيح داد: »مردمان 
و طبيعت ايران« يك مستند هفت قس��متي بلند است كه هر 
قسمت آن به يك منطقه از ايران مثل مناطق كوهستاني، مناطق 
بياباني، مناطق جنگلي، مناطق س��احلي و شهرها و روستاها و 
اقليم هايي در سراسر كش��ور مي پردازد كه درون آن  تاريخ ها، 

فرهنگ ها و مردماني شكل گرفته اند. 
قارايي به اين نكته نيز اش��اره مي كند كه »نمي دانم چرا افرادي 
تمايل ندارند كه با جريان ايران هراسي مقابله شود. رهبر انقالب 
فرموده بودند كه ضروري است حواس��مان به جنگ نرم باشد و 
سال هاست ايشان تذكر مي دهند كه نسبت به نفوذ و هجمه هاي 
دشمنان به فرهنگمان مراقب باشيم. وقتي مي بينم در مسئله اي به 
اين مهمي كه رهبر انقالب اين همه درباره آن تذكر داده اند، كاري 
صورت نمي گيرد، احساس مي كنم كه يكجاي كار مي لنگد كه چرا 

ما در رابطه با جريان ايران هراسي كاري انجام نمي دهيم.«

كت�اب »امامت، ط�رح حكومتی ش�يعه« 
ب�ر اس�اس دست نوش�ته های مرح�وم 
آي�ت اهلل عل�ی صفايی حائ�ری توس�ط 
ش�د. منتش�ر  ليله الق�در  انتش�ارات 

»امامت، طرح حكومتی شيعه« عنوان كتابی از 
مرحوم صفايی حائری است كه به تازگی توسط 
انتش��ارات ليله القدر تدوين، تنظيم و منتشر 
شده است. اين كتاب كه از دست نوشته های 
مرحوم آيت اهلل عل��ی صفايی حائری در اوايل 
دهه۶۰ است، در س��ه فصل تدوين شده و در 

دسترس عالقه مندان قرارگرفته است.
در فصل اول كتاب، ضرورت نياز به حكومت 
و حاكم و مالك انتخاب حاكم، به عنوان يك 
طرح كلی در تمام جوامع بشری مورد بررسی 
قرار گرفته است. در اين فصل، يك حكومت 

پايدار و آزاد، اينگونه توصيف شده است:
نويس��نده پس از تبيين نياز جوامع مختلف به حكومت در فصل دوم 
از كتاب، ابتدا طرح حكومت اس��الم و مالك انتخاب حاكم اس��المی 
براساس آيات و روايات را توضيح داده است و سپس امامت را به عنوان 
طرح ويژه  حكومت اسالم معرفی می كند و مهم ترين عامل در تداوم 
طرح امامت را فراهم كردن ياور برای رهبر حكومت شيعی می داند و 
نتيجه  جدايی از اين طرح را تجزيه و انحطاط حكومت اسالمی اعالم 

كرده است. در قسمتی از اين فصل می خوانيم:
»آيا طرح حكومت اسالمی شيعه می تواند عملی شود و آيا اين طرح به 

درد امروز می خورد و اگر به راس��تی اين طرح 
برای امروز هم هست، پس وظيفه ما چيست و 
برنامه كدام است؟ بايد بگوييم اگر ما بخواهيم 
حكومت اس��المی با آن هدف وس��يع را پياده 
كنيم، راهی برای پياده كردن آن جز از راه شيعه 
و با طرح شيعه نيست و در اينجا درمی يابيم كه 

هيچ طرح ديگری عملی و مفيد نيست.«
نويسنده، موقعيت امام علی )ع(، پس از رسيدن 

به خالفت را اينچنين توصيف می كند:
»علی بر جامعه متالشی و اين كشتی به  غرقاب  
نشسته، حكومت را آغاز می كند. اين از يك طرف 
و در طرف ديگر، هدف حكومتی وسيع امام علی 
و وظيفه های بزرگ او قرار دارد. راستی چگونه 
می توان اين  همه فاصله را ط��ی كرد؟ چگونه 
می توان اين واقعيت موج��ود را به آن حقيقت 
مطلوب رسانيد و چگونه می توان از واقعيت و حقيقت پل زد؟ راستی اين 
پاهای شكسته در هوس )جامعه اسالمی( چگونه می تواند اين بارهای 
سنگين و اين رسالت های بزرگ را به دوش بكشد؟ اين مشكل فقط در 

خور روح بزرگ و همت عالی و شخصيت عظيم علی است.«
در اين كتاب، نويسنده تالش كرده است برای اهل انديشه، روزنه ای نو 
نسبت به مبانی و مشكالت حكومت شيعه باز كند تا ويژگی های حاكم 

و حكومت اسالمی مشخص شود.
انتشارات ليله القدر كتاب »امامت، طرح حكومتی شيعه« را با قيمت 

4۶هزار تومان منتشر كرده است.

 فيلم خوب بهتر از سالن خوب 
مردم را به سينما مي كشاند

اگر بخشي از تمركز سازمان سينمايي در ساخت سالن هاي جديد به سمت باال بردن كيفيت و محتواي 
فيلم ها معطوف مي شد شايد افق بهتري براي سينماي ايران قابل تصور بود

علی ترابی      یادداشت

    تلویزیون

     موسیقی

    سیما

جام جهانی، هویت فرهنگی و دیوارنگاره 
ميدان ولی عصر)عج( 

جام جهانی فوتبال به عنوان يك رويداد به ظاهر ورزشی، شئون 
مختلفی را  تحت الشعاع خود قرار داده است، از سياست و اقتصاد 
تا فرهنگ و هنر، تا جايی ك��ه اين روزها در و ديوار ش��هر پر از 
نشانه هايی است كه مخاطب را به مسابقات جام ۲۰۲۲ در قطر 
ارجاع می دهد، حتی بسياری از شركت هايی كه موضوع فعاليت 
آنها ارتباط خاصی با حوزه ورزش ن��دارد، برای تبليغ كاالهای 
خود در تابلوهای بزرگ شهری و بيلبورد ها از المان های مرتبط 

با جام جهانی استفاده می كنند. 
اما نزديكی ايران به قطر چه از نظر جغرافيايی و چه از حيث تعامالت 
ديپلماتيك منجر به بروز شكل مناسبی از ديپلماسی فرهنگی و 

تعامل با مخاطب جهانی در ايام جام جهانی قطر نشده است.
با اين حال شاهد برخی اقدامات فرهنگی مرتبط با جام جهانی در گوشه 
و كنار شهر هستيم. اخيراً ديوارنگاره ميدان ولی عصر)عج( با تصويری 
از بدرقه اعضای تيم ملی توسط اساطير باستانی ايران و با شعار زيبای تا 

پای جان برای ايران با حال و هوايی فوتبالی رونمايی شد. 
از حيث بررسی و تحليل محتوای اين طرح بيراه نيست اگر گفته 
شود، اين ديوارنگاره تمام تمركز خود را روی مفهوم هويت ايرانی 
قرار داده است. شايد تا چندی پيش اگر كسی از اهالی فرهنگ و 
هنر صحبت از ايران و هويت ايرانی می كرد، برخی عناصر تندرو 
او را تخريب می كردند، اما ح��اال بزرگ ترين و مهم ترين تصوير 
پايتخت نگاهی تمام قد و تأكيدی تمام عيار بر هويت ايرانی دارد، 
آن هم با نمايش چهره هايی همچون رستم و اسفنديار و زال در 

كنار آرش كمانگير و گردآفريد. 
پيش از اين هم پخش فصل اول مجموعه مس��توران با رويكرد 
توجه به قصه ها و افسانه های كهن ايرانی در كنار اخبار ساخت 
فصل دوم اين سريال و همچنين اجرای تئاتر صحنه ای اسفنديار 
ديگر گزاره هايی بود كه توجه ويژه سازمان اوج را به مقوله مهم 

هويت ايرانی در شرايط ويژه جامعه گواهی می كرد.
اين اتفاق از اين حيث مورد توجه اس��ت كه اي��ن روزها حربه اصلی 
دشمنان اين مرز و بوم هويت زدايی از مردم ايران است. القای حس 
نااميدی و عقب ماندگی در كنار كاشتن بذر ترديد نسبت به توانايی های 
داخلی، همه و همه تيرهايی است كه خصم ايران از چله كمان خارج 

كرده تا هويت ايرانی را هدف قرار دهد و به مسلخ بكشد. 
نبايد فراموش كرد كه در كنار اختالف طبقاتی موجود در جامعه 
و در كنار تفاوت های مذهبی موجود در ايران، هويت ايرانی وجه 
اشتراك تمام ايرانی ها در سراسر دنياست. شايد كسی در عراق اين 
جمله را بشنود كه من كرد هستم و همسرم عراقی، ولی محال است 
كسی در هيچ نقطه ای از دنيا، زاده ايران را ببيند و او جز »ايرانی 

بودن« هويت ديگری برای خود معرفی كند. 
به هر روی گرچه مسئوالن فرهنگی ايران از ۱۰ سال پيش برای 
اس��تفاده از ظرفيت برگزاری جام جهانی در نزديكی ايران در 
عرصه ديپلماسی فرهنگی و رشد اقتصادی غفلت كرده و اقدام 
خاصی انجام نداده اند، اما طرح ديوارنگاره ميدان ولی عصر)عج( 
نش��ان می دهد توجه ويژه ای برای همگرايی ملی در زمان جام 
جهانی وجود دارد. به اميد پيروزی های تيم ملی در اين مسابقات 

و تجربه روزهای شاد برای مردم ايران.

    محمد صادق عابدينی
در روزهايي كه هر س�انس اكران س�ينماها 
با نزديك به10 تماش�اگر به انجام مي رس�د، 
سازمان سينمايي در حال برنامه ريزي براي 
ساخت س�الن هاي جديد اس�ت، اين به آن 
معنا اس�ت كه س�الن هاي جديد ه�م براي 
صندلي ه�اي خالي، فيلم را اك�ران خواهند 
كرد و س�رمايه اي كه از پول بيت المال براي 
س�اخت اين س�الن ها صرف ش�ده، ميزبان 
فيلم هايي خواهد ش�د كه محت�وا و كيفيت 
آن نس�بتي با ذائقه مخاطب نخواهد داشت. 
رئيس سازمان سينمايي در سفر به استان خراسان 
رضوي، موضوع س��اخت س��الن هاي سينما و 
گسترش زير ساخت هاي سينمايي را به عنوان 
يكي از رويكردهاي دولت ناميد و آن را عاملي براي 

رونق گيشه و تقويت اقتصاد سينما دانست. 
از سياس��ت هايي كه دولت در عرصه سينما به 
آن توجه داشته است، ساخت سالن هاي جديد 
سينمايي است. تا پايان سال جاري ۱۲۰ سالن 
س��ينمايي جديد افتتاح خواهد شد و همچنان 
ساخت سالن هاي جديد در دس��تور كار دولت 
است. بخشي از طرح هاي ساخت سالن هاي جديد 
سينما در شهر هاي فاقد سينما اجرايي مي شود، 
اما در بخش هاي ديگر يعني ساخت سالن هاي 
جديد در شهرهايي كه داراي سالن هاي سينما 

هستند، كمي عجيب است. 
   عرضه و تقاضاي سينمايي 

زماني كه از سينما با عنوان صنعت ياد مي كنيم. 
بايد قواعد فعاليت هاي صنعتي نيز در آن رعايت 
ش��ود. از اولين مباحث اقتصادي ك��ه بايد در 
هرگونه فعالي��ت فرهنگي، اقتص��ادي يا حتي 
اجتماعي به آن توجه داش��ت، بحث »عرضه و 
تقاضا« اس��ت. يك فعاليت زماني رشد مي كند 
كه هميشه ميان عرضه و تقاضا رابطه مستقيم 
و مثبتي وجود داش��ته باش��د. به عبارت ديگر 
زماني كه تقاضا بيش از عرضه است، بازار خود 
را به سمت جلو مي كشد و براي به دست آوردن 
منابع جديد تالش مي كند. در س��ينما اين كار 
به معناي آن است كه آنقدر سينماهاي كشور 
داراي مخاطب و مشتري اس��ت كه سالن هاي 
فعلي س��ينما جوابگوي حجم درخواس��ت ها 

نيست و لزوم ايجاد زيرساخت هاي جديد براي 
توسعه بازار به وجود مي آيد. در اينجا يا دولت يا 
بخش خصوصي پيشگام مي شود تا براي تعديل 
بازار، عرضه را افزايش دهد، اما در وضعيت فعلي، 
مس��ئله عرضه و تقاضا در سينماي ايران داراي 

چنين شاخصه اي است؟
   اكران براي سينماهاي خالي

نا آرامي هاي چن��د هفته اخير ب��ه عنوان يك 
اثر نامطلوب كل��ي روي فعاليت هاي فرهنگي 
و هنري باعث ش��د فروش س��ينما، موسيقي  و 
تئاتر تحت تأثير ق��رار گيرد و به عن��وان نمونه 
يكي از شلوغ ترين فصول برگزاري كنسرت هاي 
موسيقي به خاطر اين ناآرامي ها از دست برود، اما 
با ناديده گرفتن اين چند هفته، يا در سينما پيش 
از اين وضعيت خوبي حاكم بود، در گزارشي كه 
مرداد ماه امس��ال و پيش از ش��روع ناآرامي ها 
منتشر شده اس��ت، وضعيت اس��فناك فروش 
س��ينماها اينچنين ش��رح داده شده است: »از 
ابتداي امس��ال گزارش هاي آم��اري متعددي 
از س��وي اصحاب رس��انه و البته كارشناس��ان 
اقتص��ادي س��ينما مبتني بر وضعيت گيش��ه 
سينماها منتشر و هشدارهايي درباره فروكش 
كردن آمار مخاطبانش داده شده است، اما آنچه 
واضح اس��ت، اس��تمرار اين وضعيت در گيشه 
سينماهاست، از آن ۳۳ فيلمي كه در ابتداي اين 
گزارش عنوان كرديم ۱۰ فيلم فروشي كمتر از 
يك ميليارد تومان را تجربه كرده اند، اين موضوع 
در وضعيتي كه به گواه سينماگران يك فيلم با 
هزينه اي بالغ بر 5 ميليارد تومان ساخته مي شود، 
يعني شكست كامل و مطلق در گيشه!« وضعيت 
فروش س��ينما ها يعني پايين بودن اس��تقبال 
مردم از اكران فيلم ها و صندلي هاي خالي، »با 

عبور از اكران نوروزي، پن��ج فيلم در خردادماه 
س��ال جاري در ميان بازندگان گيشه جانمايي 
كردند، »پس��ران دريا« به كارگرداني مشترك 
افشين هاشمي و حسين قاسمي جامي تنها با 
۱8 ميليون تومان ف��روش و چهار مخاطب در 
هر سانس، »سلفي با دموكراسي« ساخته علي 
عطشاني با ۱۱۳ ميليون تومان فروش و متوسط 
شش مخاطب در هر سانس، »والدين امانتي« به 
كارگرداني حسين قناعت با 8۰۰ ميليون تومان 
و متوسط 9 مخاطب در هر سانس، »نقره داغ« به 
كارگرداني محسن آقاخان با 9۲9 ميليون تومان 
عايدي و متوسط ۱۰ نفر مخاطب در هر سانس 
و »بي صدا حلزون« ساخته بهرنگ دزفولي زاده 
با ۶95 ميليون فروش و متوسط ۱۰ مخاطب در 

هر سانس از جمله اين آثار بودند.«
وضعي��ت اكران ه��ا در ناآرامي ها به ش��رايطي 
رسيده اس��ت كه فيلم هاي روي پرده )به غير از 
فيلم هاي تازه اكران( بي��ن ۳ تا ۱۰ نفر مخاطب 
دارند. اين رقم براي سينماهايي كه معموالً باالي 
۳۰۰ تا 7۰۰ صندلي دارند، يعن��ي اكران براي 

صندلي هاي خالي!
   سازمان سينمايي و وظايف بر زمين مانده

سازمان سينمايي مي تواند بخشي از تواني را كه 
اين روزها براي توسعه زيرساخت هاي سينمايي 
در نظر گرفته است، به سمت توليد آثاري كه مردم 
را به سمت س��ينما متمايل مي كند، روانه سازد. 
توليد سالن س��ينما براي مردمي كه تمايلي به 
سينما ندارند، توجيه ندارد و آنچه باعث مي شود تا 
وضعيت اكران رو به بهبود برود، نمايش فيلم هايي 
است كه مخاطب را ترغيب به خريد بليت و آمدن 
به س��ينما كند. تجربه نش��ان داده است، در يك 
صنعت موفق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 
پيش��قدم مي ش��ود. همان طور كه در شهر هاي 
بزرگ س��اخت پرديس هايي به دليل آورده هاي 
اقتصادي هنوز هم رونق دارد، اگر سينما بازگشت 
سرمايه مناسبي داشته باشد، به جاي آنكه سازمان 
سينمايي وقت و انرژي خود را صرف ساخت سالن 
س��ينما كند، س��رمايه گذاران بخش خصوصي 

پيشگام و پيشقدم چنين كاري خواهند شد. 
مسئله امروز سينماي ما دور شدن مردم از سينما 
به داليل مختلفي از جمله كاهش چش��مگير 
كيفيت آثار سينمايي است. در دوره اي اين تصور 
ايجاد ش��ده بود كه صرفاً آثار كمدي مي توانند 
مردم را به سينما بكشانند، اما موفقيت دو فيلم 
انيميشن »پسر دلفيني« و »لوپيتو« نشان داد 
كه تنوع دادن در آثار مي تواند به جز دوست داران 
سينماي كمدي، خانواده ها و كودكان را به سينما 
بكشاند. وظيفه حاكميتي س��ازمان سينمايي 
در حماي��ت از س��ينماي فاخر بايد ب��ه يكي از 
اولويت هاي جدي سازمان س��ينمايي تبديل 
شود. جهت دهي و ريل گذاري درست براي روند 
توليدات سينمايي و حمايت مادي و پشتيباني 
از توليد آثار با كيفيت، نق��ش انكار ناپذيري در 
باالرفتن حجم استقبال از سينماها دارد. داشتن 
يك سينماي پر از جمعيت بسيار مطلوب تر از 

وجود چندين سالن خالي سينماست. 

وظيفه حاكميتي س��ازمان 
س��ينمايي در حماي��ت از 
سينماي فاخر بايد به يكي از 
اولويت هاي جدي سازمان 
س��ينمايي تبدي��ل ش��ود

    نشر


