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گرينويچ

برج ايفل زنگ زد

 

پاريس: براساس برخی گزارش های محرمانه که به 
مجله فرانسوی ماريان رسیده است، برج ايفل حسابی 
زنگ زده است و به تعمیرات اساسی نیاز دارد؛ با اين 
حال تا قبل از المپیک2024 پاريس، اين برج مشهور 
با تخصیص بودجه ای 60میلیون يورويی، فقط رنگ  
خواهد شد. اين برج معروف 324متری پاريس که 
گوستاو ايفل در اواخر قرن نوزدهم آن را ساخت، هر 
ســال پذيرای حدود 6میلیون بازديدکننده است. 
حاال گزارش های محرمانه کارشناسان حاکی از آن 
است که اين بنای تاريخی در وضعیت بدی قرار دارد 
و به شدت زنگ زده اســت. يکی از مديران برج ايفل 
که نخواست نامش فاش شود، گفت: »اگر گوستاو 
ايفل برج را می ديد، ســکته می کرد.« برج ايفل از 
18هزار قطعه فلزی ساخته شده که با 2ونیم میلیون 
پرچ به هم متصل شده اند و نوســازی آن، پروژه ای 

زمان بر است.

تعطیالت کرونایی

شکار شکارچی مشهور
 

لیمپوپوی: يک شکارچی که به شکار و انتشار عکس های 
خود با حیواناتی همچون شــیر، زرافه و فیل معروف بود، 
در آفريقای جنوبی به ضــرب گلوله از پــای درآمد. وانت 
اين شــکارچی خراب شــده بود و او در جــاده گیر کرده 
بود که کشــته شــد. رايان نائود 55ســاله رئیس شرکتی 
به نام »پــرو هانت آفريــکا« بود که مدعی بود ســفرهای 
»شکارزيســتی« برگزار می کند. اما عکس هايی که نائود و 
اين شرکت منتشر می کردند، حاکی از کشتن حیوانات در 
حال انقراض بود. در بسیاری از اين تصاوير، صحنه هايی از 
رفتار خشونت آمیز با حیوانات ديده می شود. جسد نائود در 
استان لیمپوپوی آفريقای جنوبی، کنار اتومبیل تويوتای او 
پیدا شــد. اتومبیل او به علت داغ کردن خراب شده و کنار 
جاده مانده بود. شــرکت آقای نائود ســفرهای شکار خود 
را در شــمال آفريقای جنوبی و نزديک پارک ملی کروگر 
برگزار می کــرد. متقاضیــان معموال بايــد روزی بیش از 
300دالر آمريکا می پرداختند. البته شکار حیوانات موسوم 
به »5حیوان بزرگ«، قیمت هايی بیشتر و ويژه داشت. اين 
5حیوان عبارتند از: شیر، پلنگ، اسب آبی سیاه، فیل بیشه 
آفريقايی و بوفالوی آفريقايی. اين شــرکت شکار میمون، 

کفتار و گورخر را نیز ارائه می داد. 

14ساعت پرواز با نقص فنی

دبی: يک کارشناس هوانوردی معتقد اســت هواپیمايی که 
14ساعت با حفره بزرگی در بدنه خود پرواز کرد، يک مورد در 
میلیون است. مسافران پرواز امارات از دبی به بريزبن استرالیا، 
هنگام پیاده  شدن از هواپیما از ديدن اين حفره شوکه شدند. 
اين شرکت هواپیمايی می گويد که ســوراخ روی بدنه زمانی 
ايجاد شــد که يکی از الســتیک های ايرباس ای380  اندکی 
پس از بلند شدن ترکید. هیچ مســافری در اين پرواز آسیب 
نديد و هواپیما طبق برنامه ريزی سفر به مقصد رسید. يوهانس 
بورو، خلبان و مدرس ارشــد مطالعات هوانوردی در دانشگاه 
کینگســتون لندن به يورونیوز می گويد که اين حادثه بسیار 
غیرعادی اســت. وی اضافه می کند: »احتمــاال يک مورد در 
میلیون اســت و چیزي نیســت که هر روز ببینیم.« يکی از 
مسافران اين پرواز به نام پاتريک به يکی از رسانه های استرالیا 
گفت که حدود 45دقیقه پس از پرواز صدای هشداردهنده ای 
را شنیده است. وی گفت: »يک صدای بلند بود و من از طريق 

کف هواپیما آن را نیز احساس مي کردم.« 

رويای پرواز -مکه مکرمه   عکس: دويچه وله اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

 فرار از اتاق تاریک
 اخوان لومیر!

اوايل امسال بحث داغی درمیان اهالی 
سینما و بعدتر در رسانه های سینمايی 
مطرح شد که داللت بر وجود بحرانی 
بزرگ در اقتصاد سینمای کشور داشت. نه سینمادارها و نه صاحبان 
فیلم ها از فروش 2 اکران طاليی همیشگی سینمای ايران يعنی اکران 
نوروز و اکران عیدفطر راضی نبودند. اين نارضايتی ها که اخیراً به زبان 
آمار هم منتشر شدند از اين است که در 100 روز اول امسال در تمام 
ايران فقط 4.1میلیون بلیت سینما فروخته شده يا به عبارت ديگر 
از هر صدنفر ايرانی تنها5 نفر به سینما رفته اند! می گويند سالی که 
نکوست از بهارش پیداست. متأسفانه اين روزها هم که اول تابستان 
اســت و در همه جای دنیا رکوردهای فروش سینما دارند جابه جا 
می شوند، سینماها و پرديس های سینمايی تهران به جز عصرهای 

آخرهفته معموالً خلوت و سوت وکورند.
برای يافتن دلیل البته می شود مثل همیشه از گرانی ها گفت. ازجمله 
گرانی بلیت سینما و گرانی رسانه های تبلیغی )تلويزيون و بیلبورد(. 
يا به اشتیاق مردم به سفرهای کشــوری بعد از 2سال خانه نشینی 
اشــاره کرد و غیره. ولی از اين حرف های تکراری که بگذريم به اين 
مسئله می رسیم که همیشــه بخش مهمی از مخاطبان سینماها 
کسانی هســتند که بدون تصمیم قبلی از آنجا رد می شوند و بايد 
جاذبه ای باشــدتا آنها را به توقف و رفتن مقابل گیشه بلیت فروشی 
تشــويق کند. ببینیم فیلم های ايرانی برای جــذب اين مخاطبان 
چه ابزاری دارند: پوســترها و آفیش های ســردر ســینما از قديم 
مهم ترين ابزار تبلیغی اين صنعت بوده اند. حتی زمانی ديوار شهرها 
با پوســترهای فیلم ها تزئین می شــدند و رنگین کمانی از جذبه را 
مقابل چشم رهگذران می گذاشتند. االن سال هاست که اين سنت 
فراموش شده و جز در داخل سینماها اثری از پوسترها نیست. در واقع 
کارکرد ماهوی پوستر فراموش شده و فقط به عنوان يک نماد هويتی 
از آن بهره می برند. بگذريم که همین نماد هويتی هم تبديل شده به 
کوالژی از کله های تعدادی بازيگر که تازه آن هم در شرايط امروز با 
ده ها فیلم اکران نشده سال های کرونا که به تدريج درکنار آثار جديد 
اکران می شوند، تعداد چهره های تکراری در میان شان بسیار است و 
مخاطبان در البالی اسم ها و ژست های مکرر بازيگران و کارگردان/

بازيگران روی اين پوسترها گیج می شــوند. امیدواريم دور نباشد 
روزی که ببینیم در طراحی پوسترهای سینمايی از کلیشه های رايج 
پرهیز می شود و طراحان با شگردهای گرافیکی، بیننده را به حال و 
هوای فیلم ها نزديک می کنند تا مثاًل تفاوت بین حال وهوای مطلقا 
متفاوت2 فیلمی که مصطفی زمانی ايــن روزها همزمان در اکران 
دارد معلوم باشد. همچنین در زمان های دور همین پوستر به شکل 
تراکت هايی در محله ها و در اماکن پررفت وآمد توزيع می شدند که 
ضمن خبررسانی از فیلم و اطالعات اکران، معموالً به عنوان يادگاری 
به خانه ها می رفتند و کارکرد تبلیغی شــان بــه ديدوبازديدهای 
خانوادگی هم امتداد می يافت. علت فراموشی اين شیوه های تبلیغی 

جای درنگ دارد.
شايد کسانی بگويند امروزه پخش کنندگان تمام انرژی خود را برای 
تبلیغ در فضای مجازی صرف می کنند. گرچه گیشه ضعیف فیلم ها 
عماًل ثابت می کند که اين راهکار چندان موفق نبوده، ولی مطمئناً 
به دلیل ارزانی آن – که در برابر هزينه سرسام آور تبلیغات محیطی 
و تلويزيونی اصاًل رايگان محسوب می شود!- به اين آسانی رهايش 
نمی کنند. اينجا هم در کنار انبوه عکس ها و معرفی ها و خبرسازی ها، 
يک کاستی بزرگ به چشم می خورد که اسمش را می شود گذاشت: 
»مشخص نبودن ژانرفیلم ها«. عمده بار اين خطا به دوش مشاوران 
رسانه ای فیلم هاست که عماًل وظیفه مديريت تبلیغات را به دوش 
می کشند ولی ظاهراً کارشان منحصر است به انتشاراخبار تولید فیلم 
و تدارک چند عکس دسته جمعی از عوامل در فرش قرمزها و ترتیب 
دادن اکران های مردمی. بدون شک انواع فیلم ها عالقه مندان خاص 
خود را دارند که مثاًل مشتاق ديدن فیلم پلیسی يا عاشقانه يا دينی 
يا اکشن يا ملودرام يا سیاســی و... هستند و پررنگ کردن » ژانر« و 
»زيرژانر« فیلم ها نقش مهمی در جذب اين عالقه مندان دارد. اين 
شايد از مهم ترين وظايف مشاوران رسانه ای باشد، زيرا در سینمای 
ايران هر فیلمی منسوب به سینمای کودک، کمدی، جنگی – و يا 
اخیراً ترسناک- نباشد مهر »اجتماعی« به پیشانی اش می خورد که 
از ديد تماشاگر عام تلويحاً به معنای تلخ و بی سرانجام است و ديدنش 

حال کسی را خوب نمی کند! فلذا کسی هم برايش بلیت نمی خرد.
اينها فقط چند نمونه دم دســت از کم کاری بخش »مارکتینگ« 
سینمای ايران بود که می شود به تعدادشان هم افزود. بايد بپذيريم که 
با حذف تدريجی عامل جذابیت از فیلم ايرانی، راه دشواری در پیش 
است تا آب رفته به جوی برگردد و اعتماد نسل های جديد مخاطب 
ايرانی به سینمای کشور جلب شود. بنابراين بهتر است سینماگران 
ما درکنار گله همیشگی از مشکالت بیرونی، گاهی خودشان را هم 
ارزيابی کنند و ببینند اصالح کجای مسیر به دست خودشان است. 

چشم و هم چشمی ناشــی از خود کم بینی قدمتی به 
درازای تاريخ بشــر دارد اما تحوالت آن در چند دهه 
گذشــته به طور حتم با هیچ يک از اعصــار تاريخ قابل 
مقايسه نیست. مردان در نبود علم  روانشناسی مستقل 
در طول قرن ها اين رفتار را مختص زنان می دانستند و 
از پذيرش مسئولیت آن شانه خالی می کردند. در چند 
دهه گذشــته شــبکه های اجتماعی ويترينی شفاف 
ارائه دادند که ثابت کرد مردان هم تا به حال استخری 
درخور شنای شان نیافته  بودند وگرنه شناگران قابلی 

هستند.
اگر در دام نقد يکســويه و افراطی نیفتیم بايد اعتراف 
کنیم که ويترين شــبکه های اجتماعــی هم می تواند 
مفید باشد اما آن بخش از اين دنیای مجازی که افراد را 
وادار به پروفايل سازی می کند به اذعان هر روانشناسی 

می تواند مخرب باشد.
برای نمونه تحقیقی که پس از به دســت آمدن نتايج 
يک نظرســنجی در بريتانیا منتشــر شــد، نشان داد 
يک سوم از مردان جوان اين کشور برای ارائه تصويری 
بهتر از خود در شبکه های اجتماعی راهی باشگاه های 
بدنسازی می شوند. به اين معنی که ورزش در اين مسیر 

هدف اولیه نیست. حتی روانشناس های بنیاد بد شکلی 
بــدن )Body Dysmorphic Foundation( نیز 
که کارشــان ترمیم ذهنیت افرادی  است که به خاطر 
بدشکل پنداری خود از بسیاری از فعالیت های اجتماعی 
سر باز می زنند به اين مورد واکنش نشان دادند. به گفته 
راب ويلسون »فشار زيادی از سوی رسانه های اجتماعی 
برای انطباق با کلیشه های خاص زيبايی ايده آل به ويژه 
در مردان وجــود دارد. با اينکه از اين موضوع بیشــتر 
درباره زنان هشــدار داده شــده، الزم است بدانیم که 
اين يک چالش واقعی است. متأسفانه زنان برای مدت 
طوالنی در معرض اين فشارها قرار گرفته اند و در حال  
حاضر چنین فشــاری روی مردان نیز ديده می شود.« 
فشــاری که با هدف پروفايل ســازی اينستاگرامی در 

باشگاه های بدنسازی اتفاق می افتد.
براساس گزارش »بنیاد سالمت روان«، از هر 5نوجوان 
بريتانیايی، 2نفر به دلیل بی نقصی اندام ها در تصاويری 
که در رسانه های اجتماعی به عنوان »بدن های ايده آل« 
می بینند، احســاس نگرانی می کنند. ايــن نگرانی ها 
چنانچه درمان نشــود می تواند تا مرز خودکشی پیش 

رود.

زندگی پديا

پروفايل سازی در باشگاه بدنسازی

تقويم / زادروزعدد خبر

جاذبه آقای کارگردان

برای ما نام ويتوريو دسیکا با فیلم دزد دوچرخه 
عجین شده. دســیکا متولد 7ژوئیه1901 در 
سورای ايتالیا است. از سال1923 کار در تئاتر 
را آغاز می کند. ســال1930 با ماريو کامرينی 
آشنا می شــود و بار ديگر در فیلم سینمايی 
ظاهر می شود اما همچنان کار در تئاتر را ادامه 
می دهد و در ســال1949 به همراه همسرش 
جوديتا ريسونه و سرجیو توفانو گروه تئاتری 
خود را تشــکیل می دهند که بیشــتر در 
نمايش های کمدی فعالیت داشــت. دسیکا 
بازيگر بزرگی بود، امــا کارگردانی فیلم های 
دوست داشتنی و شــاهکاری مثل »معجزه 
در میالن«، »واکسی«، »ديروز، امروز، فردا« 
و »گل آفتابگردان« نام او را بر ســر زبان ها 
انداخت. او نقش پر رنگی هم در تثبیت جريان 
نئورئالیسم ايتالیا داشــت که همین فیلم 
»دزد دوچرخه« نماينده اش اســت. فدريکو 
فلینی)کارگردان( روايت جذابی از نخستین 
ديدارش با اين مرد تأثیرگذار سینمای ايتالیا 
دارد: »تهیه کننده ام سر فیلم ولگردها از من 
تمنا می کرد فیلم را اينطور بدون ســتاره و 
اسم معروف نسازم. اصرار داشت بروم سراغ 
ويتوريو دسیکا و قانعش کنم توی فیلم بازی 
کند. به اين ترتیب بود که يک شب زمستانی 
به ديدن دسیکا رفتم. داشت فیلم ايستگاه 
راه آهن را فیلمبرداری می کرد. قرار مالقاتمان 
در يک واگن درجه يک بود که روی ريل گاراژ، 
بسیار دورتر از ســکوهای قطار قرار داشت. 
هرگز او را از نزديک نديده بودم. جاذبه مخملی 
و نقره فام شخصیتش در کنار صدای نی مانند 
و تا حدی موزونش، همــان بود که روی پرده 
داشت. دسیکا هم توانســته بود در زندگی، 
همان کیفیت با نشاط و دست نیافتنی را حفظ 
کند. کیفیتی که موجب می شــود برخی از 
موجودات در اعماق جادوی آينه ها، يا جلوه ای 
پری وار ديده شوند. چیزی که رسیدن به آن 
محال به نظر می رســد. فوق العاده دلنشین 
و جذاب. بــا جذابیتی که انــگار کارش بود، 

فلسفه اش بود.«

حافظ

گرچه صد رود است در چشمم ُمدام
زنده روِد باِغ کاران ياد باد

هنوز چند روزی از صحبت های وزير بهداشت 
درباره اينکه با توجه به کاهش آمار کرونا، مردم 
الزم نیست در فضای باز ماسک بزنند، نگذشته 
بود که باز تعداد مبتاليان به کرونا افزايش پیدا 
کرد و حاال مسئوالن خبر از احتمال ورود پیک 
جديد و همه گیری زيرسويه اومیکرون می دهند. 
آنطور که پیداســت کرونا حاال حاالها دست از 
سر ما برنمی دارد و هر بار که می آيیم از رفتنش 
خوشــحالی کنیم و زندگی عادی مان را شروع 

کنیم، غافلگیرمان می کند.

   
همانطــور کــه می دانیــد مدتــی اســت 
محدوديت های کرونايی به ويژه برای سفر رفتن 
کم شــده و در چند ماه گذشته مردم حسابی 
تالفی اين 2 سال خانه نشــینی را درآوردند و 
تا می توانستند آمار گردشــگری را باال بردند. 
همین حاال هم عــده ای در جاده چالوس توی 
ترافیک مانده اند تا به شــمال برسند و برخی 
هم در حال تدارک ديدن وســايل سفر برای 
تعطیالت پیش رو و زدن به دل جاده هستند 
و آنطــور که پیش بینی می شــود در چند روز 
آينده و برای تعطیالت  عید قربان، شــهرهای 
گردشگری و جاده ها قرار است حسابی شلوغ و 
پر از مسافر شوند. اما با توجه به خبرهای جديد 

و افزايش مبتاليان کرونايی، شايد بهتر باشد در 
اين روزهای تعطیل کمی محتاط تر عمل کنیم 
و فعال در خانه بمانیم که گرفتار بیماری نشويم.

   
با اينکه اعــالم کرده اند ماســک برداری فقط 
در فضاهای باز مجاز اســت، امــا خیلی ها کال 
ماسک ها را بی خیال شده اند و چه در فضای باز 
و چه در مکان های عمومی، بدون ماسک تردد 
می کنند. به هر حال چند ساعت تحمل کردن 
ماسک روی صورت، بهتر از اين است که گرفتار 
اين ويروس منحوس شويم و چند روز درگیر 
دارو و درمان باشــیم. اگر مجبوريد به ســفر 
برويد، ماسک را فراموش نکنید تا سالمتی تان 

به خطر نیفتد.

نشســتم من، قلنجم را شکســتم
ز فــرط غصــه درهــا را ببســتم

همايون را به سر می گشت کنسرت...
بلیتــش را نــدادی لیک دســتم

   
به دنبــال لباســی نــو بگشــتم

فروش قســطی خودرو بگشــتم...
ببیــن! مــن ســوئدی آرام بودم

ولــی از عشــق تــو ناتو بگشــتم
   

خودم را ســنگ بودم، چوب کردم
هــزاران يــاد از محبــوب کــردم

شگفتی ســاز گشــتم در مسیرت
لهســتان را مگــر مغلــوب کردم؟!

   
هنوز امید در اين ســمت پیداست

اگرچه فصــل داغ  داغ  گرماســت...
کمی جــای تعجــب داشــت اما

طبیعت ظاهــرا همپای  با ماســت...
   

تو عشــق ســالم مــا را نديدی؟
ولــی جنجال هــا را می شــنیدی؟

ببیــن! کنکــور را تأيیــد کردند...
بــه حقانیــت عشــقم رســیدی؟

میگرن

فصل داغ گرما
عیسی محمدی

بی تعارف و تکلــف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان 
که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

پیمان شوقی
منتقد سینما

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

مارال گفت: »هرکسی شايد 
يه آهنگ داشــته باشــه که 
مدت ها نتونه اون رو گوش بده. يه آهنگ که گذشته 
رو واســت تداعی می کنه و دلت نمی آد اون رو پاک 
کنی يا بندازيش دور، می ذاری اون گوشــه کنارها 
بمونه، گاهــی آهنگ ها لبريز از خاطره می شــن و 
حرمت پیدا می کنن. مثل بعضی از آدم ها، درســته 
که شــايد ديگه نتونی اون ها رو ببینی و باهاشــون 
حرف بزنی، امــا از زندگیت پاک نمی شــن، چون 
فراموش شدنی نیستن، اون ها همیشه يه جای امن 

گوشه دلت دارن.«

روزبه معین

قهوه سرد آقای نويسنده
بوک  مارک

آخر مصور

گلبخت: 8 سال منتظر بودن... 
يه وقت گفتم زنده ای. يه وقت 
گفتم تنت کو. اگه يه جايی بود، يه قبری بود، من و 
اين پسر می دونستیم چی کار کنیم. رخت و لباس 
برای زمستون، ســوخت برای اتاق، دفتر و کتابچه 
برای درس پســر. منم شــبا می رفتم باهاش درس 
می خوندم تا اون از درس عقــب نمونه. با هم درس 
خونديم. تو هم کار بزرگی کردی. دشــمنو بیرون 
کردی. اما يــه نامه ازت نیومد. قســط زمینو دادم. 
می خواستم زنده باشی. حاال اومدی. نه حرف می زنی، 
نه معلومه می خوای چی کار کنی. با بهمن میری به 
من نمیگی. اون پالتــو رو از تنت در نمیاری. هنوزم 

جنگ داری!

مسعود کیمیایی

ديالوگ

گروهبان

   امید/ اثر: رائول دالنز


