
 یارانه سینما 
در راه است

  آیــا کارت ســینما می توانــد مخاطب را 
به سالن های تقریبا خالی بازگرداند؟

اگر در روزهای هفته سری به سالن های سینما 
بزنید، معموال با تعداد اندکی تماشاگر مواجه 
می شــوید. در برخی پردیس ها درسانس های 
آخر تا اندازه ای تعداد تماشاگران بیشتر است؛ 
در حدی که برای یک کمــدی پرفروش، در 
ســالنی با ظرفیت ۴۰۰تماشاگر، شاید نیمی 
از سالن پر شــود. یکی از راهکارهای سازمان 
ســینمایی برای بازگردانــدن مخاطبان قهر 
کرده از سینما، استفاده از ظرفیت های نهادها 
و ســازمان های دولتی و غیردولتی است. این 
خروجی یکی از جلسات اخیر مدیران سینمایی 
است: »با توجه به ضرورت افزایش و گسترش 
مخاطبان ســینما به عنوان یک رویکرد مهم 
و با توجه به آمادگی نهادهــا و دوایر دولتی و 
غیردولتی برای گنجاندن ســبد ســینما در 
دایره امور رفاهــی کارکنان و کمک و حمایت 
از فیلم هــای اکران و تقویت شــمار جمعیت 
سرانه مخاطب و خانواده ها مؤسسه سینماشهر 
ســازوکار چگونگی طراحی »کارت سینما« و 
فرایندهای آن را با بهره گیری از فناوری های 

جدید ارائه خواهد داد.«

سازمانهاونهادهاواردمیدانمیشوند
توفیق طرح ســازمان ســینمایی منــوط به 
همکاری ســازمان ها و نهادهاست و اینطور که 
از صورتجلسه سازمان برمی آید، هماهنگی هایی 
هم بــا برخــی از ایــن نهادها صــورت گرفته 
 است. موضوع ســاده و روشن اســت. مؤسسه
سینما شــهر، طراحی کارت سینما را عهده دار 
خواهد شــد. این کارت هــا بر مبنــای اعتبار 
تخصیص یافته در اختیار سازمان ها و نهادها قرار 
مي گیرد و آنها هم کارت سینما را به کارکنانشان 
مي دهند. با این اقدام فروشــی تضمین شــده 
حاصل مي شود؛ جوری که انگار بخشی از گیشه 
توســط نهادهایی که در طرح کارت ســینما 

مشارکت دارند، پیش خرید شده است.

وقتیبلیتگراناست
با توجه بــه نرخ تورم موجــود، بلیت ۴۵هزار 
تومانی سینما را نمی توان خیلی گران دانست. 
وقتی دربــاره گرانی صحبــت می کنیم باید 
ببینیم بلیت سینما، دقیقا نسبت به چه کاالها 
و خدماتی گران اســت و با درنظر گرفتن این 
فاکتورها بعید اســت بتوانیم فیلم دیدن روی 
پرده بزرگ را جزو تفریحات پرهزینه قرار دهیم. 
اما اگر اولویت های زندگی معمول و روزمره را 
درنظر بگیریم که قاعدتا چه دوســت داشته 
باشیم و چه نه، ســینما رفتن در انتهای صف 
خرید خانواده ها قرار می گیرد و بلیت ســینما 
گران محسوب می شود. حاال اگر با اجرای طرح 
کارت سینما، برای تعدادی از کارکنان نهادها و 
سازمان ها، فیلم دیدن در سالن سینما تسهیل 
شود، چقدر می توان به آشتی مخاطب گریزپا 
با ســینما امیدوار بود؟ پیش از پاسخ دادن به 
این پرسش باید دید طرح سینما کارت پس از 
راه اندازی تا چه زمانی ضمانت اجرایی خواهد 
داشت؟ تجربه نشان داده که اجرای طرح های 
حمایتی مقطعی و کوتاه مدت، فقط به ســود 
چند فیلم خاصی تمام می شود که در آن مقطع 
زمانی از حمایت ارگانی بهره مند شده اند. چنین 
مخاطب مقطعی ای هم کــه معموال در طول 
سال به ســینما نمی رود، بعید است به واسطه 
یک حمایت موسمی )که آن هم عموما شامل 
فیلم هایی خاص می شــود( با سینمای ایران 

آشتی کند  .

بازگشترونقبایارانهسینما؟
به نظر می رســد با اجرای طرح کارت سینما، 
به نوعی به کارکنان نهادها و سازمان ها یارانه 
سینما داده می شود؛ یارانه ای که هم می تواند 
تا اندازه ای مشکل ســینماداران را که گرفتار 
کسادی گیشه هســتند، حل و هم صاحبان 
فیلم هــا را از ایــن وضعیت نامطلــوب خارج 
کند. باید دید آیا با یارانه دادن رونق به گیشه 
بازخواهد گشت؟ آیا این طرح قابلیت اجرایی 
خواهد داشــت و مهم تر از آن اجرایش تداوم 

خواهد یافت؟ 
از ابتدای سال۱۴۰۱ و از بین تمام فیلم هایی 
که تا امروز اکران شده، تعداد آثاری که موفق 
به بازگرداندن سرمایه شان شــده اند کمتر از 
انگشتان یک دست هستند. در چنین شرایطی 
واضح است که سینما نیازمند حمایت است و 
شاید »کارت سینما« بتواند بخشی از مشکل 
بحران مخاطب را حل کند. البته که همه  چیز به 
اجرا و جزئیاتی که هنوز منتشر نشده بستگی 
دارد. باید دید محمد خزاعی و همکارانش در 
رایزنی هایی که با نهادها و ســازمان ها انجام 
داده اند، تا چه اندازه موفــق به جلب حمایت 
برای اجرای طرح کارت ســینما شــده اند و 
مؤسسه سینما شهر برای اجرای این طرح چه 

سازوکارهایی طراحی خواهد کرد.

شهابمهدوییادداشت
روزنامه نگار
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»دعای باران« نقش بست
رونمایی از جدیدترین اثر حسن روح االمین در جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

از جدیدترین نقاشــی حسن 

تجسمی
روح االمیــن هنرمند نقاش 
انقالبــی و متعهد بــا عنوان 
»دعای باران« در مراســم افتتاحیه بیستمین 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( رونمایی شد.
به گزارش همشهری، تکنیک به کار گرفته شده 
در تابلوی نقاشی »دعای باران« رنگ روغن روی 
بوم و ابعاد این تابلو نیز ۲۴۰ در ۳۰۰سانتی متر 

است.
حســن روح االمین هنرمند نقاش که همیشه 
آثارش مورد توجه هنرمنــدان و مخاطبان قرار 

گرفته، درباره خلق این اثر و آثار دیگر آیینی اش 
توضیح می دهد: »اگر عزت داریم و کســی به ما 
سالم می کند و جواب سالم را می دهد، به خاطر 
اهل بیت)ع( است و کارهای من نیز چیزی غیر از 
این نیست. عالقه و اعتقاد شخصی من در نقاشی 
در این سبک است و کار نکرده در این حیطه زیاد 
داریم. اگر امام حسین)ع( ما را جمع نمی کرد به 
هیچ دردی نمی خوردیم و االن هم تحت تکلف 

امام حسین)ع( هستیم.«
وی دلیل اقبال مخاطب به این آثار را موضوع آنها 
دانست و گفت: »خیلی بهتر از این کارها در دنیا 

انجام شده اما موضوع این آثار است که مخاطب 
را به سمت خود می کشاند و دارای هویت درونی 
اســت که مخاطب درگیر آن می شود. بنابراین 
مردم به خاطر من این آثار را دوست ندارند بلکه 
به دلیل موضوع آنهاست.« روح االمین درباره اثر 
»دعای باران« با عنوان این مطلب که برای امام 
رضا)ع( کار کردن متفاوت از همه ائمه اطهار)ع( 
اســت و رنگش فرق می کنــد، می گوید:»این 
موضوع جزو مباحثی اســت که هر کسی آن را 
درک نمی کند و عقل های زمینی درک درستی از 
آن نخواهند داشت. این اصل اعتقاد است که امام 

معصوم حی و حاضر و تمام نشــده است و البته 
حس درونی من این اســت.« حسن روح االمین 
که از سوی آستان قدس رضوی، عنوان »خادم 
فرهنگ رضوی« لقب گرفت، درباره این عنوان 
می گوید:»این عنوان برای من خیلی بزرگ است 
چون معلوم نیست تا آخر عمر سر به چه بالینی 
می گذاریم و خیلی ها بودند که در این مسیر بودند 
اما چپ کردند. برخی هستند که رشد را در جایزه 
گرفتن می بینند که این رویه بد است. به نظر من 
آدم در زندگی اش یک عشق دارد که دوست دارد 
مدام از آن حرف بزند حال ممکن اســت جایزه 

بگیرد یا نگیرد و آن محصولی که تولید می شود 
اهمیتش از هر چیزی باالتر اســت. نکته بعدی 
اینکه این کارها، چیزی به مکتب اهل بیت اضافه 
نمی کند و کم هم نمی کند؛ چه رسانه ای باالتر از 
خود قیام سیدالشهدا!؟ هر چه از من در کار باشد، 
بهتر است.« به گفته حسن روح االمین، ُحسنی که 
نقاشی دارد، این است که من به آن وصل نیستم 
یعنی اگر من سخنران بودم، کالمی که از دهان 
من در می آمد ممکن بود آلودگی به اثر اضافه کند 
اما تصویر جدای از آلودگی های انسانی است و به 

همین دلیل من آن را دوست دارم.

 هر روز طعم شهادت را 
می چشیم

پای صحبت های سیدمحمد میرهاشمی  
جانباز، فعال فرهنگی و شاعر آیینی

انتخابی که امید دشمنان را  
به محاق برد!

خط تحلیلی رسانه های غربی  و انتخاب 
هوشمندانه رهبر انقالب اسالمی

موسیقی اصیل همیشه 
مخاطبش را دارد

گفت وگو با ساالر عقیلی به بهانه انتشار آلبوم 
موسیقی »سپردمت به جاده ها«

دستمریزاد به 
بهروز شعیبی 

مجیدمجیدی،کارگردان
سینماطییادداشتیاز
ساختفیلم»بدونقرار

قبلی«ستایشکرد.
بهگزارشهمشهری،در
اینیادداشتآمدهاست:
»پناهندگیشــخصیت
اصلیقصــهازغربت،به
پیشگاهامامرئوفشیعیان
درحقیقتاینفیلم،بدون
هرگونهانتظــاریباتو
3قرارمیگذارد.قراراول
مواجهشــدنباکرامت
واالیامامرضا)ع(است،
دیگــریجلوهگریهنر
ســینمادرپرداختبه
قراراولوقرارسومنیز،
تماشایتنیدهشدناین
دوقرارزیبــا،رویپرده

نقرهایاست.
دراینروزگار،فیلم»بدون
قرارقبلی«،بــاپرهیز
ازهرگونهشــعارزدگی،
مأموریتانتقالحالخوب
بهمخاطــبراکهیکیاز
وظایفمهمسینماستبه
نحواحسنانجاممیدهد.
بهروز به دســتمریزاد
شعیبیوهمهعواملاین
فیلمکــهدراینامتحان
سربلندوسرافرازبودند.«

 فروش خوب 
نقد منفی 

»دنیایژوراسیک:قلمرو«با
وجودنقدهایمنفی،فروش

قابلقبولیدارد.
بهگزارشورایتی،»دنیای
ژوراســیک:قلمرو«که
ششــمینفیلــمازاین
مجموعهاســت،فروشی
۱۷۶میلیــوندالریرااز
فروشدر۷2بازاربینالمللی
درآخرهفتهایکهگذشت،
کســبکردوبامحاسبه
فروشهفتهپیشبهرقم
24۵میلیوندالررســید.
بافروشدرنخستینآخر
هفتهاکرانایــنفیلمدر
آمریکاکهبرابر۱43میلیون
دالراست،اینفیلمبهزودی
ازمرز4۰۰میلیوندالرفراتر

میرود.

محمد رحمانیان 
در تدارک یک 
اجرای جدید

محمــدرحمانیــاناین
روزهادرتدارکنمایشی
باعنوان»چخوفســاد،
جلددوموســوم«است.
رحمانیــاندربــارهاین
نمایشبهایسنامیگوید:
برایاجرایایننمایشاز
۱3داستانکوتاهازچخوف
بههمراه2نمایشنامهاوبا
نامهای»درمضارتوتون«
و»بازیگرتراژدیباوجود
میلخود«بهرهمیگیرمو
باهمهاینها»چخوفساد«
دیگریتــدارکدیدهام.
گرچهمترجمانمتعددی
بهترجمهآثــارچخوف
پرداختهاندولیرحمانیان
برایاجراینمایش»چخوف
ساد«ازترجمههایسروژ
استپانیاناستفادهمیکند.
اینکارگردانبرایاجرای
ایننمایشنیازمندفضای
یکبیمارستاناستواز
آنجاکــهبهتازگیفضای
بیمارســتانینزدیــک
»شــهرزاد« تماشاخانه
باعنــوان»بوتیکتئاتر
ایران«برایاجرایبعضی
نمایشهایخــاصمورد
بهرهبرداریقــرارگرفته،
رحمانیاننیــزقصددارد
تازهتریــننمایشخودرا
درهمینمکاناجراکند.او
همچوناغلبنمایشهای
خود،طراحیصحنهرابه
محســنشــاهابراهیمی
سپردهواینطراحصحنه
اینروزهامشغولطراحی
فضایاینبیمارستاناست
تادرایناجرابهعنوانیک
بیمارستانبیمارانروانی
مورداستفادهقراربگیردو
ازحالتمتروکهبودندور
شود.نمایشتازهرحمانیان
درقالبکاریآفاستیجدر
کلفضایاینبیمارستان

اجراخواهدشد.

محمدمهدی عسگرپور،  مدیرعامل خانه هنرمندان شد؟

خانه خلوت 
مأموریت مدیرعامل جدید خانه هنرمندان بازگرداندن رونق به این مجموعه است

چند ساعتی بیشتر به پایان روز یکشنبه 

گزارش
نمانده بود که خبر رســید محمدمهدی 
عسگرپور، کارگردان سینما و تلویزیون، 
به ســمت مدیرعامل خانه هنرمندان انتخاب شده است. 
مدیرعامل قبلی خانه هنرمندان مجید رجبی معمار  بود که 

اسفند سال گذشته از سمت خود استعفا کرد.
 او در گفت وگویی با ایسنا علت استعفای خود را مسائل مالی 
خانه هنرمندان و بی مهری به ایــن مجموعه عنوان کرده 
بود. به گفته رجبی معمار، مشــکالت مالی خانه هنرمندان 
از زمان شیوع کرونا بیشتر شد و فعالیت این مجموعه را با 

مسائلی مواجه کرد. 
او گفته بود: »در این دو سه ســال اخیر با تغییراتی که در 
مدیریت شــهرداری تهران پیش می آمد، ما با وقفه هایی 
برای کمک روبــه رو بودیم. خصوصا از وقتــی قصه کرونا 
آمد و خانه هنرمندان نیز ماننــد خیلی از مکان های دیگر 
درآمدهای داخلی خودش را نیز از دســت داد. اینجا دقیقا 
زمانی بود که ارشــاد و شــهرداری باید کمک بیشتری به 
خانه هنرمنــدان می کردند.  ما بــا تالش هایی که کردیم، 
سال گذشــته)۱۳99( از وزارت ارشاد و شهرداری کمکی 
دریافت کردیم که توانستیم وضعیت را پشت سر بگذاریم 
ولی از اواسط امسال)۱۴۰۰(شرایط بسیار سخت تر شد و 
اصال امکان ارتباط و دسترسی ما با مسئوالن تصمیم گیر در 
شهرداری و وزارت ارشاد که غالبا از دوست های قدیمی ما 

هم هستند، فراهم نشد.«
 از طرف دیگر، رجبی معمار در همین مصاحبه اشاره کرده 
بود که مشکل نبود بودجه در حوزه فرهنگ و هنر نیست، 
بلکه مسئله نحوه تخصیص بودجه است و به اعتقاد وی خانه 
هنرمندان در تخصیص بودجه با بی  مهری مواجه شــده و 

چه بسا با رفتن وی، این بی مهری ها نیز خاتمه یابد.
اســتعفای رجبی معمار در شــورای عالی خانه هنرمندان 
که ریاســتش بر عهده ایرج راد، بازیگر نام آشنای سینما و 
تلویزیون و تئاتر بود، پذیرفته نشــد تــا اینکه باالخره روز 
۲8فروردین این شورا استعفای وی را پذیرفت. بعد از آن، 
احتماال، چالش بزرگی که پیش روی شــورای عالی خانه 
هنرمندان برای انتخاب مدیرعامل جدید این مجموعه قرار 

داشت، این بود که چه کسی سر کار بیاید که هم استقالل 
خانه را حفظ کند و هم با ارتباطاتی که دارد، از پس تامین 
هزینه ها و مخارج خانه برآید. فراینــد انتخاب مدیرعامل 
خانه هنرمندان به این ترتیب است که ۱۲نفر از نمایندگان 
انجمن های صنفی هنــری به همراه نماینده شــهرداری 
مدیرعامل خانه هنرمندان را انتخاب می کنند. در مدتی که 
رجبی معمار اســتعفا کرده، از میان افرادی که اسامی شان 
به عنوان مدیرعامل آتی خانه هنرمندان مطرح شد، می توان 
به احسان آقایی، رئیس سابق موزه هنرهای معاصر تهران 
یا حسین پارسایی، کارگردان و تهیه کننده تئاتر اشاره کرد. 
همچنین از حمید نیلی، مدیر ســابق انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس کــه گویا گزینه مورد نظر شــهرداری برای 
تصدی مدیرعاملی خانه هنرمندان بوده  نیز نام برده شد. در 
نهایت، نام محمدمهدی عسگرپور به عنوان مدیرعامل خانه 
هنرمندان انتخاب شد. آنطور که ایسنا خبر داده، براساس 

اعالم اعضای حاضر در جلسه روز یکشنبه شورای عالی خانه 
هنرمندان ایران، رأی اعضا به مدیرعاملی عسگرپور داده شد 
اما از آنجا که نماینده شهرداری در جلسه روز یکشنبه حضور 
نداشــته، اعضای حاضر بهتر دانستند تا رأی او نیز دریافت 
شــود و بعد این انتخاب به صورت رســمی از سوی خانه 
هنرمندان ایران اعالم شود. همین قضیه نشان می دهد که 
بر سر انتخاب عسگرپور به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان 

توافق قطعی وجود ندارد. 
هم اعضای شــورای عالی و هم مدیرعامــل خانه می دانند 
که بــدون کمک های شــهردای به ســختی می توانند از 
پس مشــکالت مالی خانه برآیند. شــاید به دلیل همین 
قطعی نبودن انتخاب عسگرپور بود که دیروز روابط عمومی 
خانه هنرمندان چنین اعالمیه ای داد: »روابط عمومی خانه 
هنرمندان ایران به اطالع می رساند تنها مرجع رسمی نشر 
اخبار خانه اعم از انتخاب مدیرعامل جدید و تمامی مصوبات 

شورای عالی خانه هنرمندان ایران، روابط عمومی این نهاد 
بوده و اخبار الزم تنهــا از طریق این واحد اطالع رســانی 

عمومی می شود.« 
در سال های گذشــته، بدنه اداری خانه هنرمندان به طور 
بی رویه ای رشــد کرده و مجموعه ای کــه روزگاری تحت 
مدیریت بهروز غریب پور- نخستین مدیر خانه هنرمندان- 
با تعداد محــدودی کارمنــد امــورش می چرخید، حاال 
گویا بیش از ۱۰۰نیرو دارد. تامین حقــوق همین نیروها 
خود معضلی اســت که بخشــی از درآمدها و کمک های 
حمایتی خانــه را می بلعد.  گویا از ابتدای امســال حقوق 
کارکنان خانه افزایش پیدا نکــرده و پرداخت معوقات آنها 
 به انتخاب مدیرعامل جدیــد و تامین منابع مالی الزم گره
خورده است. مســئله دیگری که خانه با آن مواجه است، 
هزینه ها و مخارج جاری و تعمیر و نگهداری است. پرداخت 
هزینه برق، آب، گاز، اینترنت و سایر مخارج این مجموعه، 
مخصوصا اگر بدهی های ادوار گذشته نیز روی هم انباشته 
شده باشد، این یکی دیگر از مشکالتی است که مدیرعامل 
خانه پیش روی خود می بیند. هم اکنون، درآمدهای خانه 
هنرمندان از گالری، ســالن سینما، تماشــاخانه و اجاره 
کافه های این مجموعه آنقدر نیست که کفاف تامین حقوق 
نیروها و هزینه های جاری این مجموعه را بدهد و به همین 
دلیل خانه برای برآمدن از پــس هزینه هایش به حمایت 
شهرداری و ارشاد وابســتگی تام و تمام دارد. برای نمونه، 
از سینمای این مجموعه که از ســال گذشته وارد چرخه 
اکران عمومی شده، اســتقبال  چندانی نمی شود و معموال 
ســانس  های نمایش فیلم ها به دلیل به حد نصاب نرسیدن 
تعداد تماشاگران ملغی می شود. البته شاید همه این مسائل 
و مصایب، به اندازه اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ای که 
با انتقاد جریان های فکری مختلف مواجه نشود و مدیر جدید 
را به اشــاعه تفکری خاص متهم نسازد، سخت نباشد. باید 
منتظر ماند و دید نهایتا چه کسی روی صندلی مدیرعاملی 
خانه هنرمندان تکیه می زند و آیا از این توان و هوشــیاری 

برخوردار اســت که این مرکــز فرهنگی 
مورد عالقــه جوانان را به ســاحل امن و 

آرامش برساند.
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