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کرونا در کمین روزهای پایانی سال

اکران نوروز ،واقعیت یا توهم؟

اکــران نــوروز ،یکــی از مهمتریــن و مؤثرترین
فصلهــای اکــران اســت .چــراغ ســینماها
سایه روشن
معموالً با اکران نوروزی و فروش باالی دو سه
فیلم ،روشن میشود و بسیاری از سینماداران
بــه فروش فیلمهــا در آغازین روزهای ســال،
امیــد فــراوان دارند و گاهی ،بر اســاس درآمد
آن تــا آخــر ســال ،گــذران میکنند .در ســالی
کــه پشــت ســر گذاشــتیم ،با وجــود باز شــدن
محدثه واعظیپور
ســینماها در مقاطعــی کوتــاه ،عمــاً چیــزی
روزنامهنگار
بهنام اکران فیلم در ســینماها وجود نداشــته
اســت .تبلیغات درباره اکران نوروز ،در بهاری
کــه باید مراقب بود و همچنان قواعد قرنطینه را حفظ کرد ،نادیده
گرفتن شــرایط اســت .ســینمای ایران ،فرصتی یک ســاله داشت تا
بــه اکران آنالین رونق بدهد ،اما زیرســاختها آمــاده نبود و امنیت
فیلمها به خطر میافتاد ،در آســتانه سال نو که هنوز ویروس کرونا،
همنشــین روز و شــب ماســت ضرورت توجه به این موضوع ،بیشتر
حس میشــود .ســینما رفتن در شــرایطی که شــیوع ویروس کرونا،
متوقف نشــده برای بســیاری از مردم ،اقدامی خطرناک محســوب
میشــود .پیــش از این هــم ،آمارها نشــان میداد که بخــش اندکی
از جامعــه بــرای دیدن فیلم به ســینما میروند و به نظر نمیرســد
بتوان در این فضا ،مردم را به سینما رفتن ترغیب کرد.
کرونــا ،میتوانســت زمینــهای فراهــم کنــد تــا اکــران آنالیــن
بهعنــوان گزینــهای جــدی در حوزه نمایــش فیلم ،تقویت شــود.
نه به این معنا که ســینماداری تعطیل شــده و ســالنهای سینما
فرامــوش شــوند .امــا در مواقعی اینچنیــن ،به جای اصــرار برای
تکــرار روشهای قدیمــی ،میتوان راه هایی تــازه پیدا کرد که هم

#مجلس

پس از توافق ایــران با آژانس
انــرژی اتمــی نماینــدگان
هشتـگ مجلــس بــه دلیــل تخطی و
اســتنکاف دولــت از اجــرای قانون مجلــس درباره
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریمهــا از رئیــس
جمهوری و رئیس ســازمان انرژی اتمی طبق ماده
 234آییننامــه داخلــی مجلــس شــکایت کردند.
ایــن اقدام بازتــاب زیادی در شــبکههای اجتماعی
داشــت و کاربــران زیــادی
دربــارهاش نوشــتند« :آیــا
بهتــر نیســت مجلــس
بــه جــای توقــف بررســی
الیحــه بودجــه و شــکایت
از دولــت ،بــه پروندههــای
دیگــر رســیدگی کنــد؟ آیــا
مجلســیان از ماجــرای
ســفرروســیه درس عبرت
نگرفتهاند؟»«،مجلــس
موضــوع بودجــه را بــا
شــکایت از دولــت در
پرونــده هســتهای ،تالفــی
کــرد؟» «مجلــس بعــد از
اینکــه قانــون کاندیداهای
ریاســت جمهــوری رو بــه
نفع شــخص خاصی عوض کرد حاال بعد از توافق
برجامی ایران با  5+1امروز رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰
رو متوقــف کرده و از دولت به قوه قضائیه شــکایت
کــرده .با همین برنامه و سیاســتها  ۶ماهه بورس
رو خونــی کردن»« ،مجلس دقیقاً نمیدونه دولت
باهاشــون چیکار کرده ،اما مطمئنند و شک ندارند

کرونای انگلیسی
گســترش کرونای انگلیسی در
خوزســتان و چند اســتان دیگر
ماجرا
و افزایــش تعــداد مبتالیــان و
قربانیان کرونا باعث شده در شبکههای اجتماعی
نوشــتههای زیــادی دربــاره این موضــوع بخوانیم.
قرنطینــه خوزســتان مســألهای اســت که از ســوی
کاربــران زیــادی درخواســت میشــود و خیلیهــا
هم درباره شــرایط آخر ســال و شــلوغی خیابانها
و نقش آن در گســترش کرونا مینویسند« :اوضاع
خوزســتان خیلی وحشــتناکه 62 :مبتــایکرونای
انگلیســی شناســایی شــده 22 ،مورد در خوزستانه.
دو کــودک یــک ســاله و  9ســاله فــوت کردند .ســه
منطقــه پرخطــر درآبــادان قرنطینــه شــد .چهــار
مــرز مشــترک ایــران و عــراق بســته شــد .ظرفیت
تختهای بیمارســتانی ماهشهر پر شد .خوزستان
هنوز تعطیل نشده« ،مردم ایران مردم خوزستان!
شده نون خالی بخورید ،از خونه بیرون نزنید .دو تا
ماسک بزنید ،پروتکلها رو سفت و سخت رعایت
کنید .اوضاع بحرانیــه .کم مونده تمام بخشهای
بیمارستانهای اینجا رو تعطیل کنن فقط مریض
کووید بخوابونن»« ،کسانی که مانع ورود مسافران
عراقی بدون دریافت تســتهای سالمت کرونایی
از طریــق مرزهــای شــلمچه و چذابه به شــهرهای
خوزســتان نشــدند یــا pcrهــای جعلــی را متوجــه
نشــدند؛ باید به دلیل ترک فعــل ،کمکاری و اقدام
علیه سالمت و بهداشت عمومی محاکمه شوند»،
«کرونای چینی عبارت نژادپرســتانه بــود و کرونای
انگلیســی علمــی اســت؟»« ،متأســفانه ســیتی

کار بدی کرده»« ،مجلس رفته قوه قضائیه از دولت
شکایت کرده .یاد اون افتادم که یارو رفت از خودش
شــکایت کرد که به خودش آسیب زده.غرامت هم
گرفــت»« ،مجلــس طبــق قانون اساســی خودش
میتونه دادگاه بشــه و رئیس جمهــوری رو محاکمه
(اســتیضاح) کنــه .اینکــه به قــوه قضائیه شــکایت
کردن جالبه»« ،نمایندههــای مجلس از اختیارات
خودشون باخبر نیســتن که شکایت رو میبرن قوه
قضائیــه؟ واقعــاً چــیکار
میکنیــد؟»« ،مجلــس از
دولــت شــکایت کــرد .این
خیلی خوبه ولی خواستم
بگــم شــش رأی مخالــف
و هفــت رأی ممتنــع بازم
معلــوم نشــدن کیــان»،
«مجلــس بــا شــکایت از
روحانی به علــت توافق با
آژانس قصد دارند رئیسی
را به چالش بکشــند .آنها
میدانند توافق بــا آژانس
تصمیــم نظــام و شــورای
امنیــت ملــی بــوده امــا با
این اقدامشان میخواهند
رئیســی را هــم تخریــب
کنند»« ،نمایندگان مجلس در اعتراض به توافقات
ســازمان انرژی اتمــی و آژانس بینالمللــی انرژی
اتمــی ،رســیدگی بــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰را متوقف
کردند و همین قدر ســاده معیشــت مردم گروگان
اهــداف سیاســی و انتخاباتی قرار
گرفت».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

اســکنهای کرونای انگلیســی رو آد م میبینه انگار
خمپاره منفجر شــده وســط ریه»« ،ولی جــداً داره
همه چی تکرار میشــهها ...پارســال اول همهگیری
اولیه کرونا ،کســی باورش نمیکرد ،قم رو قرنطینه
نکــردن ،مردمــش هم ماســک نمیزدن .امســال
کرونای انگلیســی تو کل کشــور داره پخش میشه،
تمــام زورشــونم میزنــن تکذیــب کنــن ،اهــوازم
قرنطینه نکردن ،مردمشــم کــه رعایت نمیکنن.
سال دیگهام قراره تکرار شه؟»« ،منع ورودی برای
شــهرهای جزیرهای خلیج فــارس در موج چهارم
کرونا دیده نمیشود .با نزدیک شدن به عید نوروز
و خرید از بازارها ،کرونای انگلیسی بیشتر جوانان را
درگیر میکند و خیلی چیزهای دیگر»« ،فامیلمون
 ۳۰و خوردهای ســالش بوده هیچ عالئمی نداشته
دیشــب ســکته قلبی کرده و در جا فوت شده ،ازش
آزمایش گرفتن فهمیدن کرونای انگلیسی داشته.
مواظــب خودتون باشــید»« ،از دولت خواســتاریم
بــرای اینکــه ایــران در امان باشــه و شــیوعکرونای
انگلیســی به دیگر اســتانها کنترل بشه،خوزستان
را قرنطینــه کــرده و بــار واکســن سفارشــی ارســال
بشــه خوزستانیها واکســینه بشــن»« ،خیاب انها و
پیادهروهای شــهرهای خوزســتان بشــدت شــلوغ
است مردم ماســک هم ندارند تا صبح هم مردم
توی خیابون هستند .چرا نیروهای مسلح تحت نام
«پلیس کرونا» وارد خیابانها نمیشوند؟»« ،خب
خوزستان قرمز شد موج چهارم شروع شد رسماً ،تا
عید بیچاره میشیم قشنگ ،لزوم خرید واکسن رو
اون موقع بهتر درک میکنید».

رونق کارگاههای شعر آنالین
به لحاظ آمار است

کارگاههــای شــعر آنالین در زمــان کرونا
شــاید بــه ایــن دلیــل رونــق گرفــت کــه
یادداشت
افــراد بســیاری کــه بــه ژانر ادبی و شــعر
عالقهمند بودند ،بهدلیل مشــغله کاری
و روزمرگیها هیچ گاه نتوانســتند در این
کالسهــا شــرکت کنند ،اکنــون به خاطر
شــرایطی کــه بــر جامعه حکمفرما شــد
و بعضــی از مشــاغل و کســب و کارهــا
علی مسعودی نیا تعطیــل شــدند و روزهــای زیــادی را در
شاعر و روزنامه نگار
خانــه ماندنــد .همین امر باعث شــد که
تعداد شــرکت کنندگان در این کارگاهها
افزایش پیدا کند و به جهت آماری تعداد افراد شرکت کننده
در کالسهــای شــعر آنالیــن و نقــد ادبــی افزایــش بیشــتری
نسبت به گذشته پیدا کند.
اینکــه بخواهــم در مــورد تأثیــر ایــن کارگاههــا در تربیــت
شــاعران و آموزش افراد صحبت کنــم و نتیجه این کالسها
را عنوان کنم بســیار زود اســت کــه بخواهیم بــرآوردی از این
پدیــده نوظهور داشــته باشــیم .بنابراین نیاز اســت که دو الی
سه ســال بگذرد تا بتوان نتیجه برگزاری چنین کالسهایی را
عنوان کرد .شــاید اگر کرونا نبود و این شــرایط پیش نمیآمد
ایــن اتفــاق جمعی و تجربه هــم صورت نمیگرفــت .اما اگر
بخواهیــم از منظــری دیگر این موضوع را بررســی کنیم ،باید
حســن داســتان را در نظر گرفت که افراد بسیاری که جدیتر
در حــوزه ادبیــات و شــعر مطالعــه میکننــد و بــه ادبیــات
عالقهمندند توانستند در این کالسها شرکت کنند.
بایــد بگویــم کــه برگــزاری کالسهای نقــد ادبی و شــعر و
نتیجه خروجی آن زیاد به کرونا ربطی ندارد .چرا که همیشــه
در بیــن تعــداد زیادی کــه در ایــن کالسها شــرکت میکنند
نهایتاً  2الی  3نفر هستند که رشد میکنند و شاعر یا نویسنده
میشــوند .اکثــراً بــه این کالسهــا بهعنوان تفنــن فرهنگی با
کالس و مفیــد نــگاه میکنند .برای همین اســت که خروجی
درخشــانی ندارند .اینکه بگوییم همه اســتعداد نهفته دارند
و دراین کالسها به باروری و رشــد بســیاری میرسند حرفی
گزافه اســت .قطعاً تعداد معدودی که اســتعداد بسیاری در
حوزه ادبیات دارند و وقت بســیاری برای یادگیری میگذارند
و در حقیقــت زندگیشــان یادگیــری ادبیــات و نوشــتن اســت
در ایــن راه با پشــتکار به نتیجــه خواهند رســید .و این جریان
همیشــه و در همــه حــال بــوده اســت و ارتباطــی به شــرایط
قرنطینه خانگی و کرونا هم ندارد.

عکس نوشت

صاحبان فیلم خرســند باشــند ،هم ســامت جامعه حفظ شود.
تجربههای پراکنده ســال  99در حوزه اکران آنالین ،نشــان دهنده
چالشهایی است که در این بستر وجود دارد ،جدا از بحث امنیت
و جلوگیری از قاچاق که بزرگترین معضل این عرصه است ،همه
فیلمهــا پتانســیل موفقیــت در این فضا را ندارنــد ،همان طور که
همه فیلمهایی که روی پرده میروند نمیتوانند مخاطب جذب
کننــد .امــا بــا توجه بــه فرهنــگ و عادتی که یک ســال گذشــته در
جامعــه شــکل گرفته و میل به اســتفاده از اینترنت بــرای خرید و
تماشــای فیلم و ســریال ،بیشــتر از گذشته شــده ،میتوان بعضی
از فیلمهــا که بخت کمتری برای اکران در ســینماها دارند در این
بســتر عرضه کرد .یک نکته را نباید از یاد برد ،تعطیلی ســینماها
در ســال  99باعث انباشــت انبوهی فیلم شــده اســت ،سرنوشت
اکــران ایــن فیلمهــا مهم اســت ،فیلمهایــی که در میانشــان هم
آثار هنری وجود دارد هم فیلمهایی که صرفاً برای گیشــه ساخته
شــدهاند .ترکیــب ایــن فیلمها و تولیــدات ســال  ،99صفی طویل
بــرای اکران به وجود آورده اســت کــه مدیران ارشــاد باید برایش
تدبیری بیاندیشــند .با توجــه به انتخابات پیــش رو ،تغییر دولت
و روی کار آمدن مدیران سینمایی جدید ،ممکن است سرنوشت
بعضــی فیلمهــا به رأی و نظــر مدیران دولت بعــدی گره بخورد
و ایــن ،آغاز یــک بحران تازه اســت .چرا که مدیران تــازه ،ترجیح
میدهند بر اساس اولویتها و گرایش خود ،فیلم تولید کنند و در
صورت بازگشــایی ســینماها و عادی شدن شــرایط ،فیلمهایی که
در ســال کرونا فرصت دیده شــدن را از دست دادند ،بختی اندک
بــرای روی پــرده رفتــن دارند .در آن صورت ،مشــخص میشــود
کــه اکران آنالین بموقع ،میتوانســت ســینمای ایران را از بعضی
مشکالت پیش رو ،نجات دهد.

نوشتن درباره خانه تاریک برادرم

پــس از ســالها انتظــار ،چشــمم بــه
جمال کتــاب «خانــه تاریک بــرادرم»
پیشنهاد
روشــن شــد .نویســنده کتــاب کیومرث
ســلیمانی و کتــاب مشــتمل بــر شــش
داســتان اســت .بــدون غلــو و اغــراق
میگویــم؛ کار مــن درســت اســت
کــه بیشتــر یــا اصــاً شــعر اســت ،در
ارتبــاط بــا داســتان و رمان هــم بهقدر
هرمز علیپور تجربــه و ذوق و ســلیقهام ،میتوانــم
شاعر مغناطیــس متنها را احســاس و بعد
به درکی رسیده و آنچه تعلقام را آرام
نمیگذارد بهجای میآورم.
اولیــن باری که داســتانی از او خوانــدم در آدینه بود ،که در
همــان وقــت تعجــب و حیرتم را بــه او گفتــم .و صادقانه
بگویــم همیشــه از
اینکــه نســبت بــه
کارش آنطــور کــه
بایــد غمخوارانــه
برخــورد نمیکــرد،
غصــه میخــوردم.
چراکه مــن در ارتباط
تنگاتنــگ دوســتی
خانوادگــی و حشــر و
نشرهایمان بیشتر
به زوایای معرفتی او
نســبت به مسائل پی
میبردم.
حــاال هــم فقــط
میخواهــم بگویــم
ایــن کتــاب ،کتابــی
اســت کــه بیگمــان توقــع خواننــدگان جــدی ادبیــات را
برآورده خواهد کرد و امیدوارم کیومرث حاال که تن به نشر
داده نســبت به ســایر نوشــتهها و آثار ارزندهاش مهربانتر
رفتــار کند .فقــط میتوانم بگویــم «خانه تاریــک برادرم»
کتابی است که تنها نسبت به خودش سنجیده خواهد شد
و حتمــاً از خوانــدن آن لذت خواهید بــرد و کلماتش را به
خاطر خواهید سپرد.
«خانه تاریک برادرم» را انتشــارات پرســش منتشر کرده و
شــما میتوانید آن را از کتابفروشــیهای سراســر کشور یا از
طریق خرید اینترنتی تهی ه کنید و بخوانید.

مدتی اســت خبرهای تلخی از سینماهای قدیمی تهران منتشــر میشود.سینما بلوار در
بلوار کشــاورز تهران که کارش را در ســال  ۱۳۴۰با نام ســینما مدائن آغاز کرده و متعلق به
محسن حکاک بود ،تعطیل و به ســالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل

عیب کسان منگر و
احسان خویش
دیده فرو کن به
گریبان خویش
آینه روزی که بگیری
به دست
خود شکن آن روز
مشو خودپرست

نظامی گنجوی
مخزن االسرار

5ëëاسفند
به نام امــروز روز بزرگداشــت خواجــه نصیرالدین طوســی
تاریخ
اســت که عالوه بر فلســفه ،نجوم و ریاضی در شــعر
و ادبیــات هم شــاخص بوده اســت .خواجه نصیرالدین طوســی برای
آســانتر کردن علوم برای دانشــجویانش بعضــی از مباحث علمی را
بهصورت شعر برای آنها بیان میکرد.
ëëتولدها
پرویزشاپور:نویسندهایرانیکهبهدلیلکاریکلماتورها
و البته ازدواجش با فروغ فرخزاد شــهرت دارد ســال
 1302در چنین روزی به دنیا آمد .پرویز شاپور زمانی
که در خوزســتان مشــغول به کار بــود روزنامه نگاری
را آغــاز کــرد .از ســال  1337در مجلــه توفیق با نام مســتعار «کامی» و
«کامیار» مینوشــت و در دهه  40در نشــریه خوشه به سردبیری احمد
شــاملو کار میکــرد .او در ایــن مجله مطالبی مینوشــت کــه ترکیبی از
کاریکاتور و کلمه بود و به همین دلیل احمد شــاملو نام کاریکلماتور را
برای آن انتخاب کرد .کاریکلماتورهای شــاپور از ســال  1346در نشــریه
خوشه چاپ میشد و بسیاری از آنها در مجموعههایی به همین نام در
ســالهای  1366 ،1356 ،1354 ،1350و  1376و  1382منتشــر شدند.
«موش و گربه» عبید زاکانی با طرحهای پرویز شاپور« ،فانتزی سنجاق
قفلی»« ،تفریحنامه» و «قلبــم را با قلبت میزان میکنم» از دیگر آثار
شاپور است .او در سال  1378درگذشت.
سیاوش کســرایی شــاعر ،پروین میکده بازیگر ،داکوتا فانینگ بازیگر
امریکایی ،امیلیبالنت بازیگر امریکایی -بریتانیایی و پیترفوندا بازیگر
امریکایی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
پرویزفنــیزاده:بازیگر تئاتر ،ســینما و تلویزیون ســال
 1358در چنین روزی درگذشت .پرویز فنیزاده متولد
 1316بود و قبل از اینکه بازیگری را آغاز کند حروفچین
و مصحــح روزنامــه اطالعات بــود .پساز شــرکت در
کالسهایهنرهایدراماتیکدرسال 1337گروهتئاترگلسرخراباچند
نفر از دوســتانش تشــکیل داد و پس از آن با گروه تئاتر پاسارگاد کارش را
ادامهداد«.خشتوآینه»درسال 1344اولینتجربهبازیگریفنیزادهدر
سینما بود و پس از آن در فیلم «گاو» بازی کرد و با بازی در «رگبار» در سال
 1350درخشــید و برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره
سینمایی سپاس شد« .غریبه»« ،تنگســیر»« ،سفر بهاری»« ،گوزن ها»،
«بوف کور»« ،شام آخر»« ،جمعه»« ،باغ بلور»« ،قدغن»« ،سرخ پوست
ها» و «اعدامی» دیگر فیلمهایی بود که با بازی فنیزاده ساخته شد .او در
تلویزیوندردوسریال«سلطانصاحبقران»و«داییجانناپلئون»بازی
کرد که نقشــش در ســریال «دایی جان ناپلئون» ماندگار شد و همچنان
بسیاری از مردم او را با این سریال میشناسند .فنیزاده در  70نمایش از
جملهدرنمایش«پهلواناکبرنمیمیرد»همبازیکردهبود.
آلکسیینیکوالیویچتولستوی:شاعر و نویسنده روس
ســال  1945در چنیــن روزی درگذشــت .آلکســیی
نیکوالیویــچ تولســتوی متولــد  1883بود و نخســتین
مجموعه شعرش را در سال  1907منتشر کرد .از سال
 1911شروعبهنوشتنداستانکردوپسازآغازجنگجهانیاولبهعنوان
خبرنگار جنگ مشــغول به کار شد« .کودکی نیکتا» اولین رمان او بود که
ســال  1920منتشر شد و پس از آن «خواهران» را بهعنوان نخستین اثر از
تریلوژی «گذر از رنج ها» نوشت که دومین و سومین کتاب این مجموعه
در سالها 1921و 11940منتشر شدند و جایزه استالین را گرفتند« .آیلیتا»،
«طغیان ماشین ها»« ،هذلولی وار مهندس گارین»« ،پطر اول» و «یک
هفته در تورنوا» دیگر آثار آلکسیی نیکوالیویچ تولستوی هستند که برای
«پطر کبیر» باز هم جایزه استالین را گرفت .او در سال  1938نشان لنین
را گرفت و ســال  1939عضو آکادمی علمی اتحاد جماهیر شــوروی شد.
آلکسیینیکوالیویچتولستویدرزمانمرگمحبوبیتزیادیدرشوروی
آن زمان داشت و مرگ او را ضایعهای بزرگ دانستند که با مرگ ماکسیم
گورکی در سال 1936مقایسه میشد.
سلیمانامینی :شاعر و خوشنویس ایرانی سال1354
درگذشت .سلیمان امینی متولد  1301بود و از جوانی
شــروع به ســرودن شــعر کرد .او به زبانهــای ترکی،
فارســی و عربــی و ادبیــات آنها آشــنا بــود و بهعنوان
شعرشناسی برجسته شناخته میشد .او 15هزار بیت داشت که بسیاری
از آنها در ســبک عراقی بودند و با تضمین از حافظ ،ســعدی و شهریار
ســروده شــده بودند و بخشــی از آنها در «دیوان امینی تبریزی» منتشر
شدند .بیشتر غزلیات امینی در دفتر بزرگی به خط خودش نوشته شده
بود که این دفتر پس از درگذشتش سرقت شد با این حال «اشک خون»
و «گلهای خودرو» دیگر آثار منتشر شده امینی هستند .سلیمان امینی
در خوشنویسی هم شناخته شده بود چون به انواع خطوط مسلط بود و
چند اثر را نسخهنویسی کرد.
ســالروز درگذشــت ویجای آنانــد کارگــردان هندی و کارل اندرســون
خواننده امریکایی هم امروز است.

شــد .این ســینما در دهه  ۶۰و  ۷۰بهعنوان ســینمای کودک و نوجوان فعالیت میکرد .از
ســوی دیگر مدیران ســینما عصر جدید هم تصمیم گرفتهاند این ســینما را تعطیل کنند.
عصر جدید کارش را از دهه  1320آغاز کرده بود.

