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 سحر آرامی- طی چهار ماه اخیر و با تعطیلی 
بخش های مختلــف هنری، منبع درآمد بســیاری از 
هنرمندان مانند بخش عمده ی جامعه برای چندین ماه 
قطع شد. اتفاقی که تنها منحصر به کشورمان نبود و در 
سراسر جهان شاهد ضرر کمپانی ها و هنرمندان بودیم. 
به عنوان مثال در بخش موســیقی با شروع همه گیری 
کرونا برگزارکنندگان کنســرت، سالن ها، نوازندگان و 
خوانندگان در سراســر جهان بیش از ۵۰ هزار اجرا را 
به تعویق انداخته و یا لغو کردند. براساس تخمین های 
مجله پل اســتار، اگر در نیمه دوم سال جاری میالدی 
خبری از اجراهای زنده نباشد، دستکم ۲.۸ میلیارد دالر 
درآمد حاصل از فروش بلیت برای همیشــه از دست 
خواهد رفت. به گزارش این مجله تجاری، اگر تا پاییز 
هیچ اجرای زنده ای انجام نشود، ضرر حاصل از حذف 
درآمد فروش بلیط، به راحتی از مرز ۵ میلیارد دالر عبور 

خواهد کرد. 
اما حاال با از سرگیری های فعالیت های هنری شاهد 
اتفاق عجیبی در کشور هستیم، ســینماها با افزایش 
قیمیتی که گفته  شــد ارزش افزوده است نه افزایش 
قیمت، اکران ها را سر گرفتند و در روزهای اخیر شاهد 
افزایش قیمت عجیب بلیت کنسرت ها بودیم. بر همین 
اساس بلیت فروشی کنسرت چهار خواننده موسیقی 
پاپ که از روزهای گذشته با افزایش غیرمنتطره قیمت 
در سامانه های اینترنتی آغاز شده بود، در پی اعتراضات 

متوقف شد.
پس از واکنش های تندی که درباره میزان قیمت بلیت 
کنسرت امید حاجیلی و سه خواننده دیگر از جمله فرزاد 
فرزین، محسن ابراهیم زاده و مهدی احمدوند در فضای 
رسانه ای و مجازی کشــور صورت گرفت، ابتدا بلیت 
فروشی کنســرت امید حاجیلی به بخش »به زودی« 
سامانه انتقال و بلیت فروشی کنســرت فرزاد فرزین، 
مهدی احمدوند و محسن ابراهیم زاده نیز که در بخش 

»به زودی« سامانه قرار داشت به طور کامل حذف شد.
از نکات عجیب برگزاری اولین کنسرت های دوران 
کرونایی افزایش فاحش قیمت بلیت ها نسبت به سال 
قبل بود. که بر این اســاس برای اولین کنسرت قیمت 
بلیت از ۷۰ هزار تومان برای قسمت های با دید نامناسب 
تماشاگر آغاز می شد و تا مبلغ ۲۶۵ هزار تومان نیز ادامه 
پیدا می کرد. این در حالی اســت که در برخی از اخبار 
و نقل قول ها گفته شــده بود که صنف تهیه کنندگان 
موسیقی از این افزایش قیمت آگاهی داشته و موضوع 

یاد شده مربوط به روزهای گذشته نیست.
افزایشــی که به نظر می رسد بیشــتر حاصل ترس 
اهالی هنر اســت، همچون اتفاقی که در سینماها رخ 
داد. تهیه کنندگان از ترس فروش پایین فیلم هایشان، 
در تالش بودند از اکران در ایــن روزها انصراف دهند 
که در پایان با اســتقبال مردم از دو فیلم اکران جدید، 
عوامل فیلم »شــنای پروانه« طی بیانیــه ای از مردم 

قدردانی کردند!
در همین حال محســن رجب پور مدیرعامل مجمع 
صنفی تولیدکنندگان و تهیه کنندگان آثار شنیداری 
در گفتگو با مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره اتفاقات 

و حاشــیه های پیش آمده پس از شروع بلیت فروشی 
کنسرت ها بیان کرد: طی هفته های گذشته جلساتی 
میان صنف تهیه کنندگان موســیقی، مدیریت دفتر 
موسیقی وزارت ارشــاد، برگزارکنندگان کنسرت ها و 
نمایندگان سالن های برگزاری کنسرت برگزار شد که 
طی آن توافقی انجام گرفت تــا با توجه به کاهش ۵۰ 
درصدی ظرفیت بلیت فروشــی، از میزان اجاره بهای 
سالن ها به همان میزان کسر شود تا در پی ماجرای کرونا 
هیچ گونه افزایش قیمتی از بابت بلیت ها نداشته باشیم.

رجب پور ادامه داد: البته این نکته را مدنظر داشــته 
باشیم که با توجه به اوضاع بسیار بد اقتصادی و افزایش 
همه قیمت ها، بــرای تهیه کنندگان و برگزارکنندگان 
کنسرت ها، برگزاری کنسرت توجیه اقتصادی ندارد. کما 
اینکه در حوزه تبلیغات از پیج های اینستاگرامی گرفته 
تا بیلبوردها ما شاهد افزایش بسیار زیاد تعرفه ها هستیم 
که همین روند نیز ماجرا را تحت الشعاع قرار داده است.

این مدیر صنف افزود: در این زمینه دوستان نظرات 
موافق و مخالف خود را نیز اعالم کردند اما نهایتاً نتیجه 
این شــد که فعاًل در روزهای کرونایی افزایش قیمتی 
وجود نداشته باشد. این شرایط در حالی بود که وقتی 
دوســتان انتقادات و گالیه های به حق خود را درباره 
شرایط برگزاری کنسرت، به مدیر دفتر موسیقی ارشاد 
اعالم کردند، ایشان نیز موافق برخی از این گله مندی ها 
بود و وعده داد تا پس از دوران کرونا و ایام محرم و صفر 
درباره ماجرای افزایش قیمت بلیت ها جلسات دیگری 
برگزار شــود. شــرایطی که گویا برای برخی دوستان 
ســوءتفاهم ایجاد کرد و برخی فکر کردند که موضوع 

افزایش قیمت ها باید از همین حاال شروع شود!
در نهایت باید گفت کاش اهالی موسیقی نیم نگاهی 
به تجربه آغاز به کار ســینماها داشتند و از یک طرف 
اســتقبال مردم را می دیدند و از طرف دیگر برای رفع 

رخوت جامعه قدمی برمی داشتند. 

بلیت فروشی کنسرت ۴ خواننده متوقف شد
کاش از تجربه سینما درس می گرفتیم
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فارسی را پاس بداریم
 زبان فارسی همه قابلیت های زبان های زنده و مهم دنیا 
را دارد و در صورت نگهبانی از این زبــان که روزگاری از بالکان تا 
جنوب هند را مســخر کرده بود و بخش عظیمی از آسیا از جنوب 
چین تا خلیج فارس میدان جلوه این زبــان بود می تواند به همه 
نیازهای امروز ما پاسخ دهد. ما در این ستون برای پاسداری از این 

زبان کوشش می کنیم؛
* ضمیر و مرجع آن یک جا به کار نمی روند:

اگر انســان کار خوبی از او ســر بزند - اگر کار خوبی از انسانی 
سر زند.

*  کوشــش کنیم به جای واژگان بیگانه از برابرهای جاری بهره 
بگیریم:

سیستم – نظام، فول تایم -  تمام وقت، کامپیوتر – رایانه، علی کّل 
حال - در هر صورت، امتال – انباشتگی، جمهور ناس همه ی مردم.

* در یک جمله از دو کلمه ی پرسش استفاده نمی کنیم:
آیا چه گونه...؟، آیا چرا... ؟

موفقیت های سینمای ایران در آن سوی مرزها
بدون شک سینمای مستند و انیمیشن ایران سال گذشته با حضور و دریافت جوایز معتبر بین المللی بیشترین 

سهم را در موفقیت هنر هفتم ایران در آن  سوی مرزها داشته اند و دارد.
سینمای مستند ایران در کنار انیمیشن قطعا از پرافتخارترین فیلم های ایرانی چه به لحاظ میزان حضور و 
چه از نظر جوایز طی سال های اخیر به حســاب می آیند و در بررسی موفقیت آثار مستند در سال ۹۸ همین 

نکته بس که سینمای مستند ایران بیش از ۱۳۷ حضور در جشنواره های معتبر دنیا را تجربه کرده است.
اما سینمای مستند ایران طی ۱۳۷ بار حضور خود توانسته ۳۹ جایزه از جشنواره های معتبر جهانی نیز کسب 

کند که تا حدودی یک رکورد برای مستندسازان ایرانی به حساب می آید.
مستند «دلبند» به کارگردانی یاســر طالبی و تهیه کنندگی الهه نوبخت، موفق ترین فیلم مستند ایرانی در 

عرصه  جهانی بود که موفق به کسب ۲۱ جایزه بین المللی شده است.
از جمله جوایز مهم این فیلم می توان به تندیس بهترین فیلم جشنواره کازان روسیه، نشان جشنواره شانگهای 
چین، عنوان بهترین فیلم مستند شبکه توسعه سینمای آسیا- اقیانوسیه (نتپک) از جشنواره ulju کره جنوبی، 

جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مذهب امروز ایتالیا و جشنواره سلیمانیه عراق و... اشاره کرد.
اما مستند «در جستجوی فریده» ساخته آزاده موسوی و کوروش عطائی که به عنوان نماینده سینمای ایران 
و برای نخستین بار به آکادمی علوم و هنرهای سینما (اسکار) نیز معرفی شده بود دیگر مستند پرافتخار سال 

۹۸ سینمای ایران است که ۳ جایزه بین المللی کسب کرده است.

خبرزبان

سر و گوش آب دادیم
سر و گوش آب دادن کار ماست. مواظب خودتان باشید. ما روزنامه نگاران مخصوصا 

طنزنویسان از این کارها زیاد می کنیم.
سر و گوش آب دادن اصطالحی است که در میان طبقات از وضیع و شریف رایج 
و معمول است و هر گاه که پای تجســس و تحصیل اطالع از امری پیش آید آن را 

به کار می برند.
در قرون و اعصار قدیمه که سالح گرم هنوز به میدان نیامده با سالحهای سرد از 
قبیل شمشیر و کمان و گرز و نیزه و جز اینها مبارزه می کردند و مدافعان اگر خود را 
ضعیفتر از مهاجمان می دیدند در دژها و قالع مستحکم جای می گرفتند و در مقابل 

دشمن مهاجم پایداری می کردند.
برای تامین آب مشروب قلعه غالبا از قنات استفاده می کرده اند که مظهر قنات در 

درون قلعه به اصطالح آفتابی می شد.
با این توصیف اجمالی که از کیفیت و چگونگی ساختمان قلعه به عمل آمد ساکنان 
و مدافعانشان سربازان مهاجم را کامال می دیدند و از کم و کیف اعمال آنها آگاه بودند 

زیرا در بلندی و مشــرف بر مهاجمان قرار داشته 
اند در حالی که ســربازان مهاجم جز دیوارهای 
بلند چیزی را نمی دیدند و از حرکات و سکنات 

محصورین به کلی بی خبر بوده اند.
گاهی که کار بر مهاجمان سخت و دشوار می شد 
و هیچ گونه راه عالجی برای تسخیر قلعه متصور 
نبود فرمانده قوای مهاجم یک یا چند نفر از افراد 
چابک و تیزهوش را از درون چاه تاریک قنات به 

داخل قلعه می فرستاد و به آنان دستورات کافی می داد که در مظهر قنات در درون 
قلعه سر و گوش آب بدهند یعنی سرو گوششان را هم هر به چند دقیقه در درون 
آب قنات فرو برند و بدین وسیله خود را از معرض دید محصورین محفوظ دارند تا 
هوا کامال تاریک شود و آن گاه داخل قلعه شده به جاسوسی و تجسس در اوضاع و 

احوال قلعه راجع به تعداد مدافعان و میزان اسلحه و نقاط ضعف و نفوذ آن بپردازند.

کات و مات

 نویسنده:
 کیش میش


