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یادداشت

    گفت وگو با بهروز شعیبی
کارگردان فیلم »بدون قرار قبلی«   

 رئیس صداوسیما در دیدار 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

 گفت وگو با احسان رضایی
نویسنده کتاب »آداب کتاب خواری« 

 احمد زالی، تهیه کننده تلویزیون 
کید کرد:  در گفت و گو با جام جم تا

 بازگشت 
به اصالت

 تولیدات رسانه ای 
فضای ایثارگری را  در 

جامعه گسترش می دهد

به روایت نیاز داریم

میدان دادن به جوانان

هـــفـــتـــه گـــذشـــتـــه، 
جــنــجــالــی مــجــازی 
ســهــم خــواهــی  در 
یــــک فـــیـــلـــم بــــرای 
کــران  گرفتن سهم ا
 از ســالــن هــای مــوزه 
ســیــنــمــا  بــرپــا شــد. 
ــه  جـــــنـــــجـــــالـــــی کـ

توهین آمیز  متن های  انتشار  به  به سرعت 
که از مدیر  رسید. تهمت ها و توهین هایی 
موزه تا رئیس سازمان سینمایی و شورای 
ارزشیابی و نظارت سینما و شــورای پروانه 

نمایش و... را در برگرفت. 
که چرا  هجمه ای سنگین با ایــن مضمون 
 ، مدیر مــوزه سینما با این که فیلم علف زار
پروانه نمایش دارد اجازه نمی دهد فیلم در 
یکی از سه سینمای موجود در موزه سینما 

به نمایش درآید. 
غ از ایــن کــه  ــار ــ ــن مــیــزان بــداخــاقــی، ف  ایـ
کـــــران نــشــدن فــیــلــم در  کـــــران شــــدن یـــا ا ا
ــاس اخــتــیــار مــدیــر سالن  ــراس یــک ســالــن ب
صــورت می گیرد، روزبـــه روز افــزایــش یافت. 
که مدیر سالن تشخیص می دهد  درحالی 
براساس سلیقه مخاطب منطقه ای، بافت 
کتورهای اقتصادی و درنهایت  اجتماعی، فا
شخصی  یا  کارشناسی  تشخیص  براساس 
کــران در سالن تحت  خــود، فیلمی را بــرای ا
کران بکند یا نه. مثل این که  مدیریت خود ا
کاالی قانونی ای در بازار باشد و هر فروشگاه 
ــه تشخیص  ــان بـ ــ ک ــرد و  ــ و فـــروشـــنـــده خ
ــا عــرضــه نــکــردن  خـــود تصمیم بــه عــرضــه ی

 آن بگیرد. 
از طرفی با تغییر مدیریت در موزه سینما، 
فضای موزه برای رسیدن به جایگاه فرهنگی 
موزه ها یعنی تبدیل شدن به محل امنی 
برای خانواده با محوریت آموزش مخاطب 
ــامــه ریــزی شـــده اســـت. طبیعی اســت  ــرن ب
سالن های سینمای این موزه نیز به جای 
امنی برای تماشای فیلم توسط خانواده ها 
، خانواده  تبدیل شده است. در این ساختار
بــا اعتماد بــه فضای فرهنگی مــوردنــظــر با 
خیال راحت طی طریق می کنند و همراه با 
کودک و نوجوان خود به صورت خانوادگی 
امــن فرهنگی به تماشای فیلم  در فضای 
با تغییر  از طرفی، مدیر مــوزه  می نشینند. 
توافق  ازقــبــل  کــه  کـــران فیلم هایی  ا برنامه 
شده هم نشان داد در ایجاد چنین فضایی، 

قاطعانه تاش می کند.
این درحالی است که فیلم علف زار با وجود 
معضل  یــک  بــه  شریفش  و  مصلحانه  نگاه 
اجتماعی و نقد ساختار دستگاه قضا، برای 
تماشای افــراد بــاالی 16 سال دسته بندی 
که به طور طبیعی با توجه به  شــده اســت) 
در  مستتر  خشونت  و  اخــاقــی  موضوعات 
داستان باید برای مخاطبان باالی 18سال 
ــورت،  ــــن صــ ــدی مـــی شـــد( بـــه ای ــن ــه ب ــت دس
خــانــواده عما از دایــره مخاطب با تعریف 

طیف متنوع سنی خارج می شود. 
گاهی شرکت های پخش کننده فیلم که  اما 
تبلیغات علمی  ــرای  ب اثــر هزینه نکردن  بر 
بـــا اســتــقــبــال نــشــدن یـــا ریــــزش مخاطب 
روبـــه رو می شوند بـــرای جــبــران ایــن نقص 
بـــه جـــوســـازی هـــای کــم هــزیــنــه در فــضــای 
ــود مــی پــردازنــد و با  مــجــازی بـــرای فیلم خ
کــیــد غــیــرواقــعــی بــر احــتــمــال تــوقــیــف یا  تــا
تغییر موضوع به تاش بــرای توقیف فیلم 
ــد مــخــاطــب را  ــ  و حــاشــیــه ســازی قــصــد دارن
ــر در دعــــوای  ــظ بـــه ســـالـــن بــکــشــنــد. بـــه ن
پخش کننده عــلــف زار و مــدیــرمــوزه سینما 
ــوای  بــا تــبــدیــل مــوضــوعــی قــانــونــی بــه دعـ
کـــران گـــیـــری با  ــی، هــــدف نـــوعـــی ا ــص ــخ ش
هــوچــی گــری هــای مــخــرب فــضــای مــجــازی 
کاما قانونی  است وگرنه عمل مدیر مــوزه، 

است.
بی شناختی  ایــن  تماشای  با  این که  نکته 
ــیـــه ســـازی هـــای بـــــدون پــیــگــیــری  و حـــاشـ
قــانــونــی، وقــتــی می گویند هیچ جــای دنیا 
در  ایــرانــی  خــانــواده هــا همچون مخاطب 
نیستند، مخرب  رسانه های  خطر   معرض 

 منظور چیست. 

ــن پــویــش دقیقا  ــداخــتــن ایـ ــد بــا راه ان امــیــرمــحــمــد زنـ
همانجایی است که مولوی گفته: 

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز 

زند در گفت وگو با جام جم درباره این پویش خود می گوید: 
که جنسی به  ــراد از دل جامعه  به ذهنم رسید تمام اف
دست مردم می رسانند، کاسبی دارند، کاال یا خدماتی به 
مردم ارائه می دهند و توان ارائه خدمات یا کاال با تعرفه 
گرام به مردم معرفی  قبلی دارند را از طریق صفحه اینستا
کنم تا از این طریق حمایت و تشویق شوند و با باال رفتن 
کمیت فروش سود کنند و فروش بیشتری داشته باشند. 
همچنین از این طریق نیز فرهنگ سازی شود تا افرادی 
که کاال یا خدماتی به مردم عرضه می کنند؛ کاال و خدمات 
قدیمی خود را با قیمت قبل ارائه دهند و نه قیمت جدید.

     حمایت از یک پویش مردمی

زند همچنین درباره پویش خود ادامه می دهد: با این که 
فقط سه روز از آغاز این پویش می گذرد اما خدا را شکر از 
طریق مردم بسیار مورد حمایت قرار گرفت. امروز صبح 
این هشتگ پیوسته و  به  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  یک 
کــرده تمام امــور آزمایشگاهی اش را با تعرفه های  اعــام 

کار بسیار زیباست.  پارسال ارائه می دهد. راستش این 
چه یک سوپرمارکت و چه آزمایشگاه، پزشک و هر مرکز 
دیگری در جامعه به این پویش بپیوندد به میزان بسیار 

زیاد می تواند به التهاب اقتصادی جامعه کمک کند.
 این بازیگر کشورمان همچنین در پاسخ به این سوال 
که تا چه زمانی قرار است این پویش ادامه داشته باشد؛ 
می گوید: ادامــه ایــن پویش به خــود مــردم برمی گردد. 
کنند، چقدر  که چقدر از این موضوع استقبال  به این 
کمتری از فروش  همدل باشند و چقدر حاضرند سود 
بیشتری  مشتری  عــوض  در  امــا  بگیرند   کــاالهــایــشــان 

داشته باشند. 
زند درباره پیوستن سایر هنرمندان، بازیگران 

و هموطنان دیگرمان به این پویش ادامه 
ــه اســـتـــوری ایــن  ــاال ک مـــی دهـــد: همین حـ
کــردم؛  منتشر  را  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه 
که از همه هنرمندان، ورزشکاران،  نوشتم 

همه  و  کسبه ها  مهندسان،  پــزشــکــان، 
که خدمات اجتماعی  افــرادی 

ــــد دعــــوت  ــن ارائــــــــه مــــی دهــ
ــم. مـــن نـــه قــضــاوت  ــن ــی ک م
می کنم و نه تعیین و تکلیف 

می کنم که چهره ها چه خط مشی داشته باشند یا دارند. 
در این چندسال فعالیت صرفا کار فرهنگی انجام داده ام 
و در سایر زمینه ها نه دخالت کرده ام و نه حرفی زده ام 
چون اصا تخصص من نیست اما در زمینه فرهنگ و 
هنر کشورم فکر می کنم این کار به زعم خودم مسؤولیت 
که باید انجام دهم.  ــاری اســت  ک اجتماعی ام اســت و 
گر  مسلما خیلی خوشحال می شوم و به خودم می بالم ا

همه ما در این پویش بیاییم و در کنار هم قرار بگیریم.

     باید مهربانی را به هم یادآوری کنیم

ایـــن هنرمند کــشــورمــان تــصــریــح مــی کــنــد: مــا بــایــد به 
همدیگر یادآوری کنیم که ایرانی هستیم و چقدر 
به  نسبت  تاریخ  در  مختلف  موقعیت های  در 
یکدیگر مهربان بوده ایم. از مهربانی در خانواده 
تا مهری که در دل جامعه به یکدیگر می دهیم. 
اما در این روزهــا بــرای این که آدم هــا شمعی در 
کنند، شـــروع می کنند  تــاریــکــی روشـــن 
بــه نفرین تــاریــکــی. بــه جایی 
ایــن کــه خــشــم، تــوهــیــن، غر 
باید  کــنــی  پــرا و ســم  زدن 
عــشــق و مــهــربــانــی را نشر 

ــودش حــل کــنــنــده مــشــکــات اســت.  دهــیــم چـــرا کــه خـ
امیدوارم این اتفاقات در جامعه نشر پیدا کند. من نیز 
در حد اندازه و مسؤولیت اجتماعی ام سعی می کنم که 
این کار را با پویشی مانند با تو مهربانم انجام دهم. باید 
همه ما دســت به دســت هم دهیم تا از ایــن بحران ها 
نیست  ایـــران  مختص  فقط  مساله  ایــن  کنیم.  عــبــور 
بلکه تمام دنیا ملتهب اســت. این که چــرا برخی افــراد 
گآللود ماهی می گیرند؛ بحث آن جداست اما ما  از آب 
می توانیم با مهربان بودن؛ یک حس خوب به یکدیگر و 
به جامعه القا کنیم و باعث شویم دوباره عشق قدرتمند 
ــر و بـــال بــگــیــرد هــمــه مشکات  گـــر عــشــق پ  شـــود زیـــرا ا

و تلخی ها کنار می رود. 

 نگاهی به رفتار سیاسی 
در تاریخ جشنواره کن

اقتصاد سیاسی؛ بهترین 
 بازیگر همه ادوار 

یک جشنواره سینمایی
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نگاه

ی  ــی حــســیــن کــیــانــی و بـــا بـــاز ــردانـ ــارگـ ویـــن بـــه نــویــســنــدگــی و کـ  نــمــایــش پـــر
اکرم محمدی، مریم ندائی، مجید رحمتی، امین زندگانی، مهران رنجبر، جواد 

وی صحنه رفت. یحیوی و نرگس محمدی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر ر
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پویش با تو مهربانم؛ نمایش قدرت همدلی و عشق

وقتی یک هنرمند اسباب خیر می شود
نظرهایی  اظهار  گاهی  فعالیت شان  حیطه  و  ی  کــار حــوزه  به جز  کشورمان  سلبریتی  اصطالح  به  یا  وف  معر چهره های  برخی  که  دیــده ایــم  بسیار 

وه فرهنگ و هنر گر

وقی  ز زینب مر
ی شان تحلیل هایی سخیف منتشر کرده اند و یک بار از این سوی بام افراط در واکنش  به مسائل کشور و بار دیگر نیز   عجیب و حتی در صفحات مجاز
 از آن ســوی بــام تفریط افــتــاده انــد. ایــن بــار امــا یکی از بــازیــگــران کــشــور در اقــدامــی خــود جــوش بــه جــای دادن جــو منفی بــه احــســاســات مــردم 
ی پویش #با_تو_مهربانم از افراد و اشخاصی که در داد وستد اقتصادی جامعه منصفانه تر  و ضریب دادن به التهاب، موجی از همدلی را با خود همراه کرده و با راه انداز

برخورد می کنند، قدردانی و تشکر می کند. 
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 گزارش روز

 نویسنده، منتقد و پژوهشگر

مریم فالح 

فصل تازه زندگی آقای خانزاده
چهارمین سری از »نون خ« در مرحله پیش تولید قرار گرفت

نگاهی به دالیل موفقیت »نون خ« در سری  های گذشته
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مهدی الیاسی، کارگردان از جزئیات 
ساخت یک برنامه می گوید:

 سفره های اصیل ایرانی
در »سفره خانه« 
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ماجرای مطالبات غیرقانونی یک 
پخش کننده فیلم در فضای مجازی 

اکران گیری با 

هوچی گری های مخرب 

 برای ارتباط با 
صفحه این بازیگر  
و را  وبه ر کیوآرکد ر
اسکن کنید 

تهیه کننده فیلم سینمایی »زاالوا« با اشاره به این که خواب سرمایه 
صرف شده برای این فیلم بیشتر از این به صاح نیست، از اقدام برای 

کران آن خبر داد. ا
گفت: ما بــرای رسیدن به شرایط خوب تا امــروز صبر  ــرادری  سمیرا ب
که بر سر  کرده ایم اما به نظر می رسد با وجــود تمام ناهمواری هایی 
کــران فیلم وجــود دارد و با توجه به این که ما به عنوان بخش  راه ا
خصوصی، بخش اصلی بودجه پروژه را تأمین کرده ایم، خواب سرمایه 
بیش از این به صاح نیست.  این تهیه کننده در پاسخ به این که پیش 
کران، فیلم هایی در فضای وحشت در سینمای ایران  از این تجربه ا
که چندان در جذب مخاطب موفق عمل نکرده مانند  کــران شده  ا

»آن شب« با بازی شهاب حسینی، فکر می کند »زاالوا« تا چه اندازه 
در جذب مخاطب موفق باشد، گفت: »زاالوا« مطلقا فیلمی از جنس 
وحشت نیست، فیلمی است بین ژانری، قصه گو و در برخی لحظات 

دلهره آور و عاشقانه.  
با توجه به موفقیت های فراوانش در فستیوال های داخلی و خارجی، 
سینما  از  راضــی  فیلم  مخاطب  که  هستیم  خوشبین  آن  به  بسیار 
بیرون می آید.  امیدواریم با حمایت دولت و فضای مجازی و دوستان 
کران فیلم را به گوش مخاطب برسانیم.  سینمایی بتوانیم خبرهای ا
اما مهم ترین تبلیغ چنین فیلم هایی توسط مــردم اتفاق می افتد. 

مردمی که دیدن فیلم را به یکدیگر توصیه می کنند./ مهر

»زاالوا« به زودی اکران می شود

خبر روز


