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»هناس« 2میلیاردی شد
معضل سینمای ایران در این روزها، بیش از کیفیت فیلم ها، 
اظهارنظرهای ســینماگران و مســئوالن، نحوه ورود پول 
به ســینما و بی میلی مردم به ســینما رفتن، قیمت بلیت 
سینماست. درست است که همه  چیز طی چند ماه گذشته 
بسیار گران شــده و قیمت ها ســر به فلک گذاشته و مردم 
همچنان ناچار بــه پرداخت هزینه های ضــروری زندگی 
هستند، ولی واقعیت این است که ســینما هزینه ضروری 
محسوب نمی شود. قیمت بلیت به سرآمد مشکالت سینمای 
ایران بدل شده و ریزش 6میلیون نفری مخاطب در فصل بهار 
نسبت به سال1398 و حتی سال های قبل از آن را به دنبال 
داشته است. باالخره طرح شناور کردن قیمت بلیت سینماها 
راه افتاد تا شاید ســینما از اغما خارج شود و مردم راحت تر 
برای سینما رفتن دست به جیب شوند. ظاهرا این طرح درباره 
فیلم »هناس« ساخته حسین دارابی جواب داده و این فیلم 
با جذب ۲۷هزارو۵1۴ تماشاگر در هفته اخیر، سومین فیلم 

پرمخاطب هفته گذشته بوده است.
فیلم ســینمایی »هناس« به کارگردانی حســین دارابی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفاه که از 18خرداد اکران خود را در 
سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است، در هفته سوم اکران 
و پس از اجرای طرح شــناوری بلیت توانست بعد از ۲ فیلم 
»انفرادی« و »علف زار« و با جذب ۲۷.۵1۴تماشاگر در هفته 
اخیر، رشــد ویژه ای در تعداد مخاطبان داشته باشد و عنوان 
سومین فیلم پرمخاطب هفته را به دست آورد. »هناس« که 
با برداشتی آزاد به روایت زندگی شهید داریوش رضایی نژاد از 
شهدای ترور هسته ای می پردازد، با جذب ۷۰هزار تماشاگر 
در سینماها و 8۵۰۰هزار تماشاگر در اکران های سیار، از مرز 
فروش ۲میلیارد تومان عبور کــرد. البته نباید فراموش کرد 
که فروش ۲میلیاردی در وضعیت کنونی اقتصادی مســلما 
به معنای سوددهی نیســت و هنوز راه زیادی باقی مانده تا 
این فیلم بتواند حتی سرمایه اولیه خود را بازگرداند و بعد به 
سود برسد. قاعدتا مناسبات اقتصادی هزینه تولید فیلم ها را 
هم افزایش داده و فیلم ها برای سوددهی باید راه درازتری را 
بپیمایند. طرح شناوری بلیت ســینماهای حوزه هنری که 
حدود ۲هفته پیش به صورت آزمایشــی با فیلم ســینمایی 
»ِهناس« آغاز بــه کار کرد، در مدت کوتاهی موجب رشــد 
8۵درصدی مخاطبان این فیلم شــد و در همین راستا فیلم 
سینمایی »بدون قرار قبلی« هم به این طرح نوین پیوست. 
در این طرح، قیمت بلیت فیلم ها براساس ۴فاکتور هفته و روز 
نمایش فیلم، نوع فیلم، کیفیت سالن و ساعت تماشای فیلم 
ارزش گذاری می شوند و مخاطبان می توانند با تنوع قیمتی 
مختلف و ارزان تری به سینما بروند. اکران »هناس« با بازی 
مریال زارعی در نقش همسر شهید رضایی نژاد و بهروز شعیبی 
در نقش شهید داریوش رضایی نژاد هم اکنون در سینماهای 

سراسر کشور ادامه دارد.

اکران

 دستمزد بازیگران و بازیکنان فوتبال آنقدر باال 
رفته که بشود نجومی بگیر خواندشان. البته نه 
همه بازیگران و نه همه فوتبالیست ها. در حوزه 
فیلم و البته ســریال، گروهی که ستاره نامیده 
می شوند دستمزدهای باال می گیرند. درحالی که 
بســیاری از بازیگران با مبالغی بسیار پایین تر 
جلوی دوربین می روند. این در همه جای دنیا 
هم هست که مثال تام کروز دستمزدی نجومی 
دریافت کند. تفاوت در اینجاست که دستمزد 
 تام کروز بــرای تهیه کننده توجیــه اقتصادی

 دارد.
 سوپراســتار به واســطه درآمــدی که نصیب 
کمپانی ســازنده می کنــد دســتمزد باالیی 
می گیرد. همانطور که برای دســتمزد سنگین 
رونالدو چنین توجیهی وجــود دارد. در اینجا 
اما در مورد بســیاری از دســتمزدهای کالنی 
که در فیلم ها و به خصوص سریال های نمایش 
خانگی پرداخت می شود توجیه اقتصادی وجود 
ندارد. باشگاهی که درآمد فوتبالی اش در برابر 
هزینه هایش ناچیز است و از برکت وجود معدن 
یا کارخانه ای ارتزاق می کند، می تواند هر سال 
نرخ تورم را در پرداخت دستمزد فوتبالیست ها 

باال ببرد. سرمایه گذاری هم که با اهداف نامعلوم 
وارد عرصه فیلم و سریال می شود بدون منطق 
اقتصــادی دســتمزدهای نجومــی پرداخت 

می کند، بی  آنکه بازگشت سرمایه برایش مسئله 
باشد. مسئله دستمزدهای نجومی ستاره های 
ســینما و فوتبال، نه بازیگران و فوتبالیست ها 

که اقتصاد غیرشــفاف اســت؛ اقتصــادی که 
حجم عظیمی از ســرمایه های در گردش آن 
به دالیل مختلف وارد عرصه سرگرمی سازی  و 

باشگاه داری می شود. 
نتیجه اینکه آنها که سلبریتی نامیده می شوند 
روزانه دستمزدی می گیرند که یک فرد عادی 
ممکن اســت در طول 6 ماه چنیــن مبلغی را 
دریافت کند. قرار نیســت دســتمزد ســتاره 
سینما با یک کارمند برابر باشد ولی این میزان 
اختالف ســطح و این دســتمزدهای عجیب و 
غریب که اخبارش هم مدام در رسانه ها بازنشر 
می شــود، باید قابل توجیه باشــد که نیست. 
وقتی سریالی کل درآمدش به اندازه یک پنجم 
ســرمایه صرف شــده در آن هم نیست، یعنی 
دســتمزدهای نجومــی اشــتباهی پرداخت 
شــده.  وقتی محبوبیتی در کار نیست، طبیعتاً 
 نبایــد از دســتمزدهای نجومی هــم خبری

 باشد. 
همانطور هم هر فوتبالیست متوسطی نباید با 
رقم های عجیب و غریب قرارداد ببندد. خروج 
از چنین شرایطی نه دست مدیران که برعهده 
تصمیم گیرانی اســت که باید اقتصاد ایران را 
شفاف کنند؛ اقتصاد که شفاف شد همه  چیز در 
قالب نظام عرضه و تقاضا معنا می یابد و آن وقت 
است که می شــود گفت »هر چقدر می گیرند 

نوش جانشان.«

میلیاردهای تلف شده در سینما و فوتبال
بازهم دستمزدهای نجومی بازیگران و بازیکنان جنجال ساز شده است

فهیمه پناه آذرسینما
روزنامه نگار

بار دیگر »معرکه در معرکه «

سیاوش طهمورث قصد دارد نمایش »معرکه در معرکه« را ۲دهه 
پس از نخستین اجرا، بار دیگر از نیمه دوم مرداد سال جاری روی 
صحنه ببرد. سیاوش طهمورث بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر 
درباره فعالیت تئاتری خود در سال جاری، به مهر گفت: قصد 
دارم نمایش »معرکه در معرکه« را که بیش از ۲دهه از نخستین 
اجرای آن می گذرد بار دیگر روی صحنه ببرم. وی با اشــاره به 
اینکه سالن اجرای جدید »معرکه در معرکه« به زودی مشخص 
می شود، درباره زمان مدنظر برای اجرای این  اثر افزود: قرار است 
نیمه دوم مرداد نمایش را روی صحنه ببریم. طهمورث درباره 
تغییرات مدنظر در اجرای جدید »معرکه در معرکه«، یادآور 
شد: در متن و شــیوه اجرای نمایش تغییری ایجاد نشده ولی 

گروه بازیگران نمایش تغییر کرده اند.

کتاب

جشنواره

نمایش

جست وجو برای اثر گمشده فروزانفر 

نشانه هایی از اثر گمشده استاد بدیع الزمان 
فروزانفر به تازگی به دست آمده. مدیرعامل 
»خانه دانش و فرهنگ زریاب« به ایسنا 
گفته اســناد جدیدی از آرشیو سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران به دست آمده 
که نشان می دهد ۷3ســال قبل، مقاالت شمس تبریزی در 
8۰۰صفحه توســط بدیع الزمان فروزانفــر تصحیح و تدوین 
شده و به وزارت فرهنگ وقت تحویل داده شده است. حسین 
حسن زاده گفته این اسناد توسط پژوهشگراِن سازمان مردم نهاد 
»خانه دانش و فرهنگ زریاب« از آرشــیو ســازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران به دست آمده است.

2ایرانی در اسکار 

۲ایرانی به عضویت آکادمی اسکار درآمدند.
به گزارش همشــهری، آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی 
آمریکا، اسکار 39۷دســت  اندر کار سینما از سراسر جهان را 
برای عضویت در آکادمی دعوت کرده که نام امیر جدیدی در 
میان بازیگران و فیروزه خسروانی در میان مستندسازان دیده 
می شــود. از تعداد 39۷فرد دعوت شده، ۴۴درصد زن بوده، 
۷1نفر پیش از این نامزد دریافت جایزه اسکار بوده و 1۵نفر 

هم این جایزه را دریافت کرده اند.

تکذیب رقم اعالم شده برای تولید »برادران لیال « توسط نوروزبیگی 
بعد از بازگشت سازندگان »برادران لیال« و توقیف این فیلم و عدم صدور مجوز نمایش آن از سوی 
سازمان سینمایی، حاال خبرهای جدیدی از دستمزدهای میلیاردی این فیلم شنیده می شود که 
جدیدترین آن دستمزد 9میلیاردی است که سرمایه گذار فیلم )امید اخباراتی( به سعید روستایی 
داده است. این خبر را محمدحســین فرحبخش، تهیه کننده در یک برنامه رادیویی اعالم و در 
گفت وگو با همشهری آن را تأیید می کند، اما جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم این خبر را تکذیب 
می کند. این عدد و رقم در تولید یک فیلم سینمایی با توجه به دستمزدهای دیگر بسیار باالست و 
این سؤال پیش می آید که یک فیلم در سینمای ایران مگر چقدر فروش دارد که میلیاردها تومان 
هزینه تولید آن می شود؟ و اینکه در تولید یک فیلم سینمایی هزینه ها و دستمزدها بر چه اساس و 

معیاری است و چرا کف و سقف هزینه تولید یک فیلم مشخص نیست؟
در صحبتی که با یکی از مدیران تولید سینما داشتیم، وی در پاسخ به این سؤال که هزینه تولید 
فیلمی چون »برادران لیال« چقدر است، می گوید: »این هزینه با توجه به فیلمی چون »برادران لیال« 
10تا 12میلیارد تومان است.« با یک حساب سرانگشتی به نظر می رسد با توجه به سرمایه گذاری 
که وجود دارد برآورد هزینه این فیلم باالی 30میلیارد تومان باشــد. محمدحسین فرحبخش، 
تهیه کننده ســینما در گفت وگو با مصطفی امامی در برنامه رادیویی استودیو هشت از دستمزد 
باالی سعید روستایی انتقاد کرده بود. وی در این گفت وگو عنوان کرده است: »اینکه فیلم قبل از 
حضور در جشنواره خارجی باید مجوز می گرفته ُمّر قانون است، اما در مورد فیلم »برادران لیال« هم 
مدیران ارشاد و هم سازندگان فیلم اشتباه کردند.« وی خطاب به سعید روستایی می گوید: »آقایی 
که می گویی برای این فیلم خون دل خوردی برچه اساسی برای ساخت یک فیلم 9میلیارد دستمزد 
گرفته ای؟« فرحبخش در گفت وگویی که با همشهری دارد، با تأکید و تأیید دوباره صحبت هایش 
می گوید: »من این صحبت را در یک برنامه رادیویی انجام دادم و حاال نمی دانم چگونه بخشی از این 
گفت وگو وارد فضای مجازی شده است، اما من این صحبت را تأیید می کنم. اینکه آقای نوروزبیگی 
این موضوع را تکذیب می کند، تعجب نمی کنم. این خبر از منابع موثق رسیده است و امید اخباراتی، 
سرمایه گذار فیلم گفته اند که به سعید روستایی 9میلیارد تومان دستمزد داده شده است. وقتی 
صاحب سرمایه این صحبت را کرده چطور می شود آن را تکذیب کرد.«  با این حال در گفت وگویی که 
همشهری با جواد نوروزبیگی، تهیه کننده »برادران لیال« داشت، وی این خبر را تکذیب کرده است.

مکث


