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 آلبوم »پالیز ۲« تازه ترین اثر گروه موسیقی »پالیز« است که به تازگی با هنرمندی کیخسرو 
مختاری و ستار خطابی پیش روی عالقه مندان قرار گرفت. در آلبوم »پالیز ۲« که در قالب 
قطعات  شده،  منتشر  کوبه ای(  سازهای  و  کمانچه  نوازی  )دو  چهارگاه  مجموعه 
»پیش درآمد«، »کمانچه«، »ضربی«، »تمبک«، »رنگ« و »دخترک ژولیده« عناوین قطعات را 

تشکیل می دهند.

 بنیاد رودکی برای اجرا در تاالرهای خود به گروه های هنری فراخوان داد و اعالم کرد که در 
سالن مجموعه برج آزادی، تاالرهای وحدت، رودکی، حافظ و فردوسی که تحت نظارت این 

بنیاد است، آثار هنری اجرا می شود. 

 استاپ موشین »چرت و پرت« قسمت »در خانه بمانید« به کارگردانی »رامین مالمحمدی« 
 برنده بهترین کارگردانی و انیمیشن برتر جشنواره بین المللی فیلم هند ۲۰۲۰ با موضوع

 کرونا شد. 

 رمان »تحصیل کرده« نوشته تارا وستوور با ترجمه علی ایثاری کسمایی توسط نشر آموت 
منتشر شد. این کتاب به عنوان یکی از ۱۰ کتاب برتر  سال ۲۰۱۸ انتخاب شد و بیش از ۶۲ هفته 

در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار داشت. 

به  تبریزی«  شمس  درباره   »درس گفتارهایی  مجموعه  از  نشست  بیست ودومین   
»غزالی ها از منظر شمس تبریزی«  اختصاص دارد که روز چهارشنبه )یازدهم تیرماه( از 
ساعت ۱۶ با سخنرانی حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به  صورت مجازی 
برگزار خواهد شد. عالقه مندان می توانند با مراجعه به صفحه  اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر 

کتاب به نشانی این درس گفتار را به صورت زنده تماشا کنند.

چاپ تازه کتاب های »آرتورشاه و دالوران میزگرد« و »پشه بینی دراز« از مجموعه کتاب های 
طالیی برای کودکان به بازار نشر رسید. در ابتدای کتاب آمده است که این داستان پادشاه 
بزرگی در انگلستان است که افسانه نیست اما هیچ کس نمی داند که او در چه زمانی و بر 

کدام قسمت این سرزمین فرمانروا بوده است.

جشنواره بین المللی فیلم سالونیکا یونان پیشنهاد داده که با توجه به شرایط 
همه گیرى ویروس کرونا و آنالین شدن بسیارى از جشنواره های جهان، هرجشنواره 
ملزم به محدودکردن امکان دسترسی به فیلم ها درمحدوده جغرافیایی خود باشد. 
پیشنهاد دیگر جشنواره سالونیکا سهل گرفتن شرط نمایش اول یا همان پرمیر در 
جشنواره هاى دیگر است که با توجه به نمایش آنالین فیلم ها، جشنواره هاى فیلم این 
نمایش هاى آنالین را در تضاد با مقررات خود نبينند. تاكنون 18 جشنواره فیلم ازجمله 
جشنواره هاى شب هاى سیاه تالین، خیخون، گنت، امی ین، مستند فیپا، سینه مانیا، 
مانهایم، استانبول، لوگزامبورگ، تورین، تریسته، سارایوو، استکهلم و... به این ابتکار 

عمل پیوسته اند.

دولت فدرال استرالیا اعالم کرد که مبلغ ٥٠میلیون دالر استرالیا به صنعت سینماى آن 
کشور بابت مشکالت و آسیب هاى پیش آمده از بحران همه گیرى ویروس کرونا کمك 
مالی خواهد کرد. این مبلغ توسط نهاد اسکرین استرالیا مدیریت و جهت تولید در 
سینما و تلویزیون استرالیا پرداخت خواهد شد. این کمك بخشی از کمك ٢٥٠میلیون 
دالرى دولت استرالیا در حمایت از هنر و تولیدات هنرى آن کشور در دوران شیوع 

ویروس کرونا محسوب می شود.

بیست و سومین جشنواره فیلم شانگهای پس از تغییر تاریخ به دلیل شیوع ویروس 
کرونا قرار است در تاریخ جدید ۱۸ تا ٢7 جوالی )۲۸ تیر تا ۶ مرداد( برگزار شود و بنابر اعالم 
دست اندرکاران فیلم »گورکن« ساخته کاظم مالیی، این فیلم یکی از آثار حاضر در این 
رویداد سینمایی خواهد بود. این فیلم قرار است در بخش »استعدادهای جدید 

آسیایی« جشنواره فیلم شانگهای نمایش داشته باشد. 

پیش بینی می شود درآمدهای صنعت سینمای بریتانیا علیرغم طرح بازگشایی 
سالن های نمایش فیلم با کاهش ۹۰۰ میلیون پوندی در  سال ۲۰۲۰ همراه شود. روزنامه 
گاردین نوشته است که انتظار می رود مجموع فروش گیشه سینماهای بریتانیا 
امسال ۵۸ درصد سقوط کند و از ۱.۲۵ میلیارد پوند در  سال ۲۰۱۹ به ۵۲۵ میلیون پوند 
کاهش یابد که کمترین فروش ساالنه گیشه سینماهای بریتانیا از  سال ۱۹۹۶ تا به امروز 

خواهد بود.

روی خط سینما 

سرانجام پس از مدتی بررسی 
و گفت وگو با اداره کل هنرهای 
نمایشی، گروه اجرایی نمایش 

»قهوه قجری« به این نتیجه 
رسیدند که با وجود بازگشایی 
سالن های تئاتر، اجرای خود را 

به زمانی دیگر موکول کنند. این 
نمایش که نوشته و کار آتیال 
پسیانی است،   اسفند  سال 

گذشته با بازی نوید محمدزاده، 
هوتن شکیبا، اصغر پیران، نوید 

جهان زاده، روح اهلل حق گوی 
لسان در تاالر اصلی مجموعه 

تئاتر شهر روی صحنه بود 
اما کرونا اجرای آن را متوقف 

کرد. بعد از اعالم بازگشایی 
سالن های تئاتر و سینما، گروه 

اجرایی این نمایش بررسی هایی 
را برای از سرگیری اجرای خود 
انجام دادند ولی امیرحسین 

دوانی که در این پروژه به عنوان 
دستیار کارگردان حضور دارد، 

به ایسنا گفته است که اجرای 
این نمایش فعال منتفی 

است و ترجیح می دهیم آن را 
به زمانی دیگر که شرایط بهتر 

شده باشد، موکول کنیم. 
»در پروتکل  اداره کل هنرهای 

نمایشی برای بازگشایی تئاتر 
در دوران کرونا اعالم شده 

نیمی از ظرفیت سالن باید 
خالی بماند ولی هیچ کس 

مسئولیت زیانی را که به گروه ها 
وارد می شود، برعهده نمی گیرد. 

پیشتر مذاكراتی در مورد کسر 
بخشی از ۲۰ درصد سهم انجمن 

هنرهای نمایشی از فروش 
این نمایش، کمک هزینه اجرا 

و خسارت کرونا برقرار بود 
ولی هنوز در این موارد به 

نتیجه قطعی نرسیده اند. اگر و 
اماهای بسیار دارند. از آنجا که 

با تصمیمات قطعی اداره کل 
هنرهای نمایشی درباره جبران 

خسارت گروه های تئاتری روبه رو 
نیستیم، بهتر دیدیم اجرای 

خود را به زمانی دیگر که شرایط 
بهتری وجود داشته باشد، 

موکول کنیم.«

تیال پسیانی از خیر اجرای  آ
»قهوه قجری« گذشت

]نیره خادمی[ سینمای ایران پس از انقالب، در ابتدا معناگرا، فیلمنامه ساالر و 
کارگردان ساالر بود اما از دهه7٠ به بعد با چرخشی   18٠درجه، ستاره ساالر شد. در دهه6٠، 
بازیگر ستیزی برخی مدیران، فیلمنامه و کارگردان را به سطح نخست اهمیت آورده  بود؛ 
این رویه از تفکرات رادیکال تبعیت می کرد اما نتیجه اش دهه درخشان فیلم سازی ایران 
بود. باشو غریبه کوچک،  کلوزآپ، ناخدا خورشید، اجاره نشین ها،  هامون، بایسیکل ران، 
مادر، کمال الملک و چند اثر مهم دیگر همان سال ها تولید و ماندگار  شدند.  سال پایانی 
دهه6٠،  سال تغییر سرنوشت سینمای ایران بود. سینمای آن زمان حضور درخشان خسرو 
شکیبایی و اكبر  عبدی را تجربه کرده بود اما با آمدن نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب با 
فیلم عروس روی پرده سینماها، فضا کامال تغییر کرد. تا  همین حاال هم ظاهر بازیگر تقریبا 
حرف اول را برای جذب مخاطب می زند البته به عالوه میزان قدرتمندی پرسوناژی که بازیگر 
 از خود به جای گذاشته و عبور فیلم و بازیگر از خطوط قرمز رسمی. چه بسا از نظر منتقدی 
چون هوشنگ گلمکانی، در سینمای  حال حاضر ایران عبور از خطوط قرمز می تواند فاكتور 

مهم تری برای موفقیت فیلم ها باشد . 

چهره ها همیشه نجات دهنده نیستند
هوشنگ گلمکانی در نشست مجازی خانه هنرمندان که با حضور رضا کیانیان و علیرضا 
شجاع نوری برای بررسی میزان تأثیر  بازیگران بر فروش یا ماندگاری فیلم ها به میزبانی کیوان 
کثیریان برگزار شد، ابتدا از تاریخچه ستاره سازی در سینما و مدل های  موثر فروش فیلم ها 
سخن گفت. »در تاریخ سینما، اغلب بازیگرها، ستاره فیلم ها و مهم ترین عامل موفقیت 
آنها بودند، بعضی وقت ها  هم کارگردان ها ستاره بودند مثال هیچکاک مدت ها ستاره 
فیلم هایش بود و در ایران هم ساموئل خاچیکیان چنین جایگاهی داشت.  در حالت 
عادی، بازیگرها جلوه بیرونی فیلم و مهم ترین عامل موفقیت شان هستند. سرمایه گذار 
هم همان ابتدای کار، از بازیگر می  پرسد، بعد از آن سراغ قصه، فضا و فیلمنامه می رود. 
البته تغییراتی هم ایجاد شده است، زمانی سینمای بدنه برای انبوه تماشاگر و پر  کردن 
صندلی های سینما فیلم می ساخت اما در ٢٠ سال اخیر با گسترش اینترنت شکل های 
نمایش تغییر کرده است. دیگر پرکردن صندلی ها مطرح نیست و با اشکال متنوع عرضه، 
فیلم ها با نگرش های مختلفی ساخته می شود. همچنان بازیگر جایگاه  خود را دارد اما گاهی 

بازیگر مطرحی در فیلم نیست و باز موفق می شود .«
مقصود اصلی گلمکانی تغییر فرمول فروش فیلم ها به دلیل تنوع سلیقه سینماروهای 
امروز است و اینکه ستاره مهم است اما گاهی  حتی حضور ستاره هم نمی تواند فیلم را از 
سقوط در جدول فروش نجات دهد؛ اگر به جدول فروش سال گذشته سری بزنیم  حتما 
فیلم هایی با بازیگران شناخته شده ای چون محسن تنابنده، شهاب حسینی، بهرام 
رادان، مهناز افشار، اكبر عبدی، حمید فرخ  نژاد، سازه بیات، امین حیایی و حتی جواد عزتی 
که از پولسازترین ها است، خواهید یافت که در قعر جدول قرار دارند:  »پیش از  انقالب 
فقط حضور فردین تضمین فروش بود اما حاال چنین نیست چون با گسترش امکانات 
تماشای فیلم ها، سلیقه ها تقسیم شده  است. در سال 98 حدود 1٠ فیلم از 14 فیلم باالی 
جدول کمدی بودند، سه فیلم سرخپوست، ماجرای نیم روز، متری شش و نیم  استاندارد 
باالی تولید داشتند. »جهان با من برقص« هم استثنا است و سازندگانش هم تصور فروش 
باالیش را نداشتند، درست مثل  اتفاقی که برای ابد و یک روز افتاد. فرمول بازیگر معروف 
در همه این 14 فیلم مشترک است و در میان شان فیلم مستقل کم هزینه  و غیرکلیشه ای 
نداریم. در فیلم های ته جدول هم البته فرمول بازیگر معروف رعایت شده و با این حال 
شکست خورده ، مثل  شکستش همزمان بیست استخوان، مشت آخر، سونامی، جانان، 
پیلوت، آشفتگی، نوا، سمفونی نهم، دختر شیطان، شاه کش، مرد  بدون سایه درخونگاه 
و تورنادو. بنابراین حضور بازیگر ستاره یا کمدی بودن فیلم، کلیشه هایی موفق است اما 
موفق ترین  فرمول فروش در سینمای ایران، شکستن خطوط قرمز رسمی است که درباره 

فیلم های پرفروش کمدی که به آنها سخیف هم گفته  می شود نیز صادق است .«

غ زنان    ستاره کم فرو
بخت و اقبال زنان در سینمای بعد از انقالب ایران چگونه است؟ اگر نخواهیم به 
سوسن تسلیمی، ستاره فیلم های »باشو غریبه  کوچک« و »مرگ یزدگرد« با بازی های 
قوی و درخشانش بپردازیم باید از نیکی کریمی، هدیه تهرانی، لیال حاتمی و مهناز افشار  به 
عنوان مهم ترین ستاره های زن سینمای ایران نام ببریم که البته در دهه7٠ به بعد هر کدام 
تضمین کننده فروش فیلم ها بودند اما  این منتقد سینمایی می گوید که دوره درخشش 
آنها در گیشه چندان طوالنی نبوده است:  »ستاره های زن سینمای ایران نسبت به  مردان 
کمتر گیشه تثبیت شده دارند، دست کم درحال حاضر که این طور است. خیلی ها هم که 
محبوب بودند و موفق شدند دیگر  تضمین کننده فروش نیستند مثل مهناز افشار که 

حضورش در آشفتگی فروش را نجات نداد .«

سینمای معناگرای دهه60    
سینمای دهه6٠ و البته حتی آثار تلویزیونی این دهه هم رگه هایی از معناگرایی داشت 

و بسیاری از آنها جزو آثار ماندگار و  خاطره ساز شده اند. تغییر فضا پس از انقالب، مدیران 
سینمایی و تلویزیونی را بر آن داشت تا با بستن فضا و جلوگیری از بزرگ  شدن چهره ها 
به یک وجهه دیگر در تولیدات بپردازند. گلمکانی می گوید:  »بعد از انقالب سعی کردند 
چهره ای متفکرانه از سینما  بسازند، نگاهی که کارگردان ها را تبدیل به ستاره کرد. دهه6٠ دوره 
کارگردان ساالری بود، اهمیت زیادی به فیلمنامه داده می  شد. تا پیش از آن بودجه بسیار 
کمی به فیلمنامه اختصاص داده می شد اما به یک باره سهم آن در هزینه ساخت فیلم 
1٠ برابر گذشته  شد. در آن دوره اجازه به وجود آمدن ستاره را نمی دادند. جمشید هاشم پور 
یکی از ستاره هایی بود که پس از انقالب محدود شد یا  مثال اكبر عبدی که باعث قهقهه مردم 
می شد اما او را محدود کردند. خسرو شکیبایی هم که اواخر دهه6٠ گل کرد به خاطر بازی 
 در نقش عارف گونه هامون بود. او به همراه عبدی از نخستین ستاره های تضمین کننده 
گیشه آن زمان بود اما پس از تولید و  نمایش فیلم عروس معیارها تغییر پیدا کرد. پس از آن 
بازیگران جوان چشم رنگی با انواع مدل مو وارد سینما شدند و تا زمانی هم  تضمین گیشه 
بودند؛ جریاناتی که با رواج ماهواره و اینترنت همزمان شد. معیارهای زیبایی و ستاره شدن 

تغییر کرد و در ادامه هم  رادیکال تر می شود .«

یگر بحران باز
همچنان از نظر او بازیگر و انتخاب بازیگر از مهم ترین عوامل موفقیت فیلم و البته 
سریال های جهانی است که اخیرا بسیاری از  آنها گل کرده: »در کشورهای دیگر کستنیگ 
دایرکتورها بر فیلمسازی سلطنت می کنند و باعث موفقیت سریال ها می شوند اما  در ایران 
بازیگر کم داریم و از چنین سازمان هایی هم برای پرورش و انتخاب بازیگر برخوردار نیستیم. 
نبود بازیگر کیفیت فیلم ها  را پایین می آورد، مثال ٥٠ بازیگر فعال داریم که در تمام فیلم و 
سریال ها جابه جا می شوند. بنابراین با بحران بازیگری روبه رو  هستیم و نیاز به راه اندازی 
آژانس های بازیگریابی داریم که مثل همه دنیا چهره های جدید را پیدا کند. بازیگریابی 
می تواند به  حرفه ای رسمی  تبدیل شود و حتی بنیاد فارابی، خانه سینما، سازمان سینمایی با 

بخش خصوصی برای آن بانک اطالعاتی ایجاد  کنند .«

ثیرگذار    پرسوناژ تأ
گلمکانی معتقد است که ستاره شدن جز چهره و تکنیک به ذات بازیگر هم بستگی دارد، 
هنر ذاتی است و هیچ دانشکده  هنرمندسازی برای آن وجود ندارد. »8٠ تا 9٠ درصد هنر ذاتی 
است و بقیه آن تکنیک و یادگرفتنی است. اینکه می گویند بازیگر  یا کارگردان خود را تکرار 
می کند یعنی چه؟ در سینمای ایران و جهان بسیاری از بازیگران با گرفتن نقش های ثابت 
تبدیل به  پرسوناژ شدند و اعتبار کسب کردند. بنابراین می توان یک نقش را طوری بازی  کرد 

که در عین شباهت، با قبلی تفاوت هایی داشته  باشد .«
پرسوناژ قدرتمند و ماندگار همان فاكتوری است که دو بازیگر حاضر در این بحث هم از 
آن گفتند. علیرضا شجاع نوری، بازیگر  فیلم روز واقعه معتقد است که کاراكتر بازیگر 
تنها درصدی در دیده شدن نقش دارد. او می گوید که بازیگران نخستین رفرنس  مخاطبان 
برای انتخاب فیلم و تماشای آن هستند اما تضمین کننده گیشه نیستند:  »شاید مخاطبان 
در روزهای نخست به دنبال بازیگر  بروند اما اگر فیلم برای آنها جذابیت الزم را نداشته باشد، 
مخاطب دچار ریزش می شود.« منظور شجاع نوری تبلیغات چهره به  چهره یا مجازی است و 
مخاطبان اولیه یک فیلم، به عنوان بازخورد در ارتباطات روزمره و صفحات اجتماعی خود آن را 
منعکس  می کنند. او می گوید که درحال حاضر  مهم تر از تناسب فیزیکی و بیانی بازیگر، مهم 
است که  حضور او چند نفر را برای  تماشا قلقلک می دهد:  »درباره ماندگاری فیلم موارد دیگری 
جز بازیگر اهمیت دارد. فیلم های کیفی اغلب در طول زمان جایگاه  خود را پیدا می کنند اما 
شاید در گیشه شکست بخورند.  برخی از این فیلم ها حتی بازیگران شاخصی هم ندارند در 
آینده مایه مباهات  بازیگران خواهند بود. مثال فیلم روز واقعه در زمان اكران فروش خوبی 
نداشت اما هر چه گذشت تماشاگر آن بیشتر شد. شخصا  بسیار از بازی در آن خوشحال 
هستم چون ممکن بود پرفروش باشد اما ادامه نداشته باشد.« رضا کیانیان هم معتقد 
است که هر  بازیگر پرسوناژی می سازد که لزوما شخصیت زندگی شخصی او نیست.»مارلون 
براندو نقش های زیادی بازی کرد اما اگر همه  آنها را جمع کنید، او یک پرسوناژ قانون گریز را به 
شکل های مختلف بازی کرده و مورد توجه هم بوده است. شاید اگر نقش  دیگری را بازی 
می کرد، مردم او را نمی پذیرفتند.« هر دوره ای ستاره های زمان خود را پرورش می دهد و 
می پذیرد، دوره  ای جمشید هاشم پور، اكبر عبدی، عطاران، پرویز پرستویی و هدیه تهرانی، 
ابوالفضل پورعرب، نیکی کریمی ستاره هایی بودند که  حاال دیگر گیشه چندانی ندارند و شاید 
مثال نوید محمدزاده تا حدودی جای آنها را گرفته باشد. او معتقد است که عادت تماشاگر به 
 دیدن یک شخصیت از یک بازیگر بیشتر است و اتفاقا چراغ سینما را هم همان بازیگر روشن 
نگه می دارد. »تماشاگر برای  دیدن آن پرسوناژ و بازیگر خاص به سینما می رود تا ببيند این بار 
چطور بازی کرده است اما اگر کارگردانی یا فیلمنامه خوب  نباشد، فیلم شکست می خورد. 
حضور بازیگر در 1٠ روز اول مهم است اما بعد از آن داستان و پرسوناژ حرف اول را می زند. 
  زیبایی چهره مهم است اما گاهی پرسوناژ ویژگی ها و قابلیت هایی دارد که در سطح اول

 قرار می گیرد .« 

 خط شکنی فیلم و ستاره ها 
مخاطب را جذب می کند

منهای سینما
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دیالوگ

بلقیس سلیمانی، داستان نویس: »رمان »پیاده« من عینا داستان 
ناموس ُکشی، برادری است که خواهر خود را می کشد. تنها کاری که 
نویسنده می تواند انجام دهد این است که این موضوعات و مسائل را 
مطرح کند و جلوی چشم بیاورد و در ویترین بگذارد و البته آقایان اجازه 
بدهند که اینها دیده شود، یعنی انکار  نکنند. سپس مسئوالن برنامه ریزی کنند تا اینها 
را از ریشه برکنند؛ قوانین دقیقی وضع کنند تا مقصران دوباره دست به چنین کارهایی 
نزنند. بخش دیگر هم آموزش درازمدت است؛ زیرا اینها مناسبات هزارساله اند. باید 
نگرش مان را نسبت به زنان و دختران عوض کنیم و آنها را به عنوان جنس برابر با مرد به 
رسمیت بشناسیم و حقوق برابر برای آنها قایل باشیم. فکر می کنم در این صورت کلی 

از مشکالت مان حل شود.«

مریم نشیبی، گوینده کهنه کار رادیو که بیشتر با »شب بخیر کوچولو« 
شناخته می شود: »در روزهای اول پخش »شب بخیر کوچولو« آقای 
ساعد باقری از دست اندرکاران این برنامه، برای اینکه مطمئن شوند که 
برای خواب بچه ها موثر است، دختر آقای مهندس پرتو را آوردند در اتاق 
فرمان و روی صندلی نشاندند و من شروع کردم به اجرای »شب بخیر کوچولو«، وقتی 
قصه تمام شد و آمدم بیرون، دیدم دختر عزیزمان خوابیده است. آقای باقری خوشحال 

شدند که برنامه می تواند در خواب بهتر بچه ها موثر باشد.«

: »ما فکر می کنیم آقازاده فقط در  فقیهه سلطانی، طراح و کارگردان تئاتر
سیاست وجود دارد، اما این طور نیست. در سینما و تئاتر هم آقازاده 
فراوان داریم. همین که عده ای در سینما و تئاتر اجازه نمی دهند دیگران 
کار کنند؛ یعنی که مناسبات آقازاده ای وجود دارد. جالب اینجاست که 
همین اشخاص در صفحات شخصی خود علیه آقازاده های دولتی می نویسند و یک نفر 
نیست به آنان بگوید شما خودتان هم از جنس همان آقازاده  هایید! متأسفانه برخی از 
اساتید، سالن ها را ارث پدری خود می دانند و هر زمان که اراده کردند، باید سالن مورد نظر 

خود را  از چنگ جوان ترها بیرون آورده و تصاحب کنند.«

بررسی تأثیر بازیگر در فروش و ماندگاری فیلم ها با یک منتقد و دو بازیگر   

  بازیگر در فروش 10 روز نخست فیلم تأثیرگذار است و پس از آن فیلمنامه و کارگردانی مهم می شود   


