
فرهنگ و هنر-  مسئوالن جشنواره فیلم کن پس از نمایش فیلم جدید »تاپ 
گان« از »تام کروز« با اعطای جایزه غیرمنتظره و افتخاری نخل طال تجلیل کردند.

»تام کروز«  که امسال به عنوان یکی از میهمانان ویژه جشنواره فیلم کن به این 
رویداد سینمایی دعوت شده بود پیش از نمایش فیلم جدید و اکشن »تاپ گان: 
ماوریک« غافلگیر شد و با دریافت یک جایزه افتخاری از پیش اعالم نشده نخل 
طال مورد تقدیر قرار گرفت.  فیلم جدید »تاپ گان« در بخش نمایش های ویژه 
کن به روی پرده رف و  با تشویق پنج دقیقه ای مخاطبان در سالن سینما همراه شد. 
»تام کروز« که پس از یک وقفه ۳۰ ساله بار دیگر به جشنواره کن آمده امروز 
گفتگویی زنده با »دیدیه آلوش« روزنامه نگار فرانسوی نیز پیش از نمایش ویژه 
فیلم  »تاپ گان: ماوریک« داشت. »تام کروز« که سه نامزدی اسکار و یک جایزه 
گلدن گلوب در کارنامه دارد پس از دریافت این جایزه افتخاری از جشــنواره 

کن گفت: یک عصر به یادماندنی که هرگز از خاطر نخواهم 
برد. در فیلم جدید »تــاپ گان« به کارگردانی »جوزف 

کوشینسکی« عالوه بر »تام کروز« بازیگرانی چون »مایلز 
تلر«، »جنیفر کانلی«، »جان هام«، »گلن پاول«، »لوئیس 
پولمــن«، »دنی رامیرز«، »مونیکا باربارو«، »اِد هریس« و 

»وال کیلمر« نیز در نقش مرد یخی بازی می کنند.
 »تام کروز« اولین و آخرین بار در سال ۱۹۹۲ 

برای نمایش فیلم  »دور و دورتر« ســاخته  »ران 
هــاوارد« به عنوان فیلم اختتامیه به جشــنواره 

کن رفته بــود و در همان ســال جایزه 
نخل طالی بهتریــن فیلم را نیز به 
»بیل آگوست« برای فیلم  »بهترین 
نیات« تقدیم کرد. هفتاد و پنجمین 

جشــنواره فیلم کن از ۱۷ می تا ۲۸ 
می )۲۷ اردیبهشت تا ۷ خردادماه( در 

حال برگزاری است.
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فرهنگ و هنر- ایجاد این سوال 
در ذهن افراد که چرا باید کتاب دست 
دوم خریــد؟ مزیت هایــی برای افراد 
جامعه دارد که باعث فرهنگ ســازی 
این مســئله خواهد شد، اســتفاده از 
کتاب دســت دوم به عنــوان یکی از 
فرهنگ های اصیل کتابخوانی در میان 
مردم مهجور مانده است، اهمیت این 
موضوع زمانــی افزایش می یابد که به 
عنوان یک راه حل در راســتای کمک 
به افزایــش کتابخوانی و حفظ محیط 
زیســت عنوان شــود. عالوه بر این 
اســتفاده از کتاب دست دوم به جای 
خریــد کتاب نو با هزینــه ی کمتر، از 

مخارج  افراد می کاهد.
برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی، 
موانع زیادی از جمله درونی و بیرونی 
وجــود دارد،که نبود فرصت کافی در 
طول روز به دلیل مشــغله کاری، عدم 
آگاهی از مزیت های کتابخوانی و باال 
بودن قیمت کتاب ها به ســبب گرانی 
کاغذ می تواند از مهم ترین این عوامل 

باشد.
واردات کاغــذ هزینه ی زیادی 
دارد کــه باعث خروج ارز از کشــور 
می شــود، با خرید کتاب دســت دوم 

کمک می کنیم تا نیاز به واردات کاغذ 
در کشــور نیز کاهش یابد، همچنین با 
کاهش میزان تقاضــا برای کاغذ، این 
هزینه ها وارد اقتصاد داخلی شــده و 
شاهد رشد در سایر بخش های اقتصاد 

کشور نیز خواهیم بود.
تثبیــت فرهنگ ســازی خرید 
کتاب دست دوم و رعایت این مسئله 
از ســوی افراد جامعــه، رفته رفته در 
طول گذر زمان باعث می شود تا بخش 
زخمی فرهنگ و ادبیات ترمیم شود و 
انتظاری نیست که شاهد تغییر یکباره 
در مسئله ی سرانه مطالعه و کتابخوانی 
باشــیم. تمامی تغییرات مثبت به یک 
باره رخ نمی دهــد بلکه به مرور و در 
گذر زمان شاهد رویداد های تاثیر گذار 

خواهیم بود.
عبــاس محمودی فعــال حوزه 
ادبیات و با ســابقه ۳۸ سال در صنعت 
نشــر و چاپ در خصــوص فروش 
کتاب های دســت دوم گفت: گرانی 
کاغــذ، هزینه های چاپ، لیتوگرافی و 
صحافی باعث شده ناشر توانایی چاپ 
کتاب را نداشته باشد، بنابراین خواسته 
یا ناخواســته مــردم و اهالی کتاب به 

سراغ کتاب دست دوم رفته اند.

بــه گفته  محمودی قدرت خرید 
مــردم به دلیل افزایــش قیمت کتاب 
کاهش یافته اســت، همچنین گرانی 
کتاب سبب شده تا مردم به خرید کتاب 
دست دوم رجوع کنند، تنها در زمانی 
امکان خرید کتاب دســت دوم وجود 
ندارد که چــاپ قبلی و قدیمی آن در 
بازار موجود نباشد، کتاب های جدید ی 
که توسط نویســنده و ناشر وارد بازار 
شده اند امکان خرید آن ها به صورت 

دست دوم امکان پذیر نخواهد بود.
محمودی گفت: قشر کتابخوان 
کشور را دانشجو ها تشکیل می دهند، با 
یک مقایسه ساده در خصوص قیمت 
کتاب به خوبی قابل درک خواهد بود 
که افزایش قیمت چه تاثیری بر کاهش 
قدرت خرید قشر دانشجو دارد، کتابی 
که سال گذشته ۵۰ هزار تومان بود در 
حال حاضر بــا ۱۵۰ هزار تومان قابل 

خریداری است.
او می گویــد در مقوله ی خرید 

کتــاب به صــورت دســت دوم فرد 
می توانــد دو کتــاب را به قیمت تمام 
شده ی یک کتاب نوی کتاب فروشی ها 
خریداری کند، در سال های فعالیتم به 
من و همکارانم اثبات شــده که افراد 
کتابخوان بیشتر دنبال کتاب های دست 
دوم هســتند، چون از نظر قیمت برای 

آن ها به صرفه تر بوده است.
محمودی می گوید تعداد افرادی 
که به خواندن کتاب های رمان، داستان، 
تاریخ و... عالقه دارند نسبت به افرادی 
که خواهان کتاب درسی هستند، کم تر 
هســتند که متاسفانه بیشتر کتاب های 

باطله هم کتاب های درسی هستند.
بــه گفته محمودی در شــرایط 
حاضر رمان های باطله اگر در دسترس 
دســتفروش های کنار خیابان باشــند 
با تخفیف هــای ۵۰ و ۷۰ درصدی به 
فروش می رسد، همچنین کتاب خوب 
و بــا ارزش در مجموعــه کتاب های 
بساطی پیدا نخواهد شد، اما متاسفانه 

این گونه کتــاب فروش های خیابانی 
خریداران خود را دارند.

محمــودی گفت: گرانی کاغذ و 
هزینه باالی صحافی موجب شــده تا 
کتاب ها با کیفیت پایین به چاپ برسد، 
چاپ خوب و بــا کیفیت کتاب های 
قدیمی می تواند یکی از دالیل رجوع 
کتــاب خوان ها بــه کتاب های چاپ 

قدیم و دست دوم باشد.
به گفته محمودی عدم اســتقبال 
مردم از خرید کتاب نو  ســبب شده تا 
بخشی از امکانات ۲ انتشارات بزرگ 
کشور بی استفاده بماند، در شرایطی که 
ناشــران قدرت چاپ کتاب را ندارند 
تصور میکنــم حتما کاغذ اضافه آمده 
باشد، همچنین در شرایط فعلی شاهد 
این مسئله ایم که چاپخانه و صحافی ها 
در حال فروپاشی هستند و این موضوع 
می تواند به عنوان یکی از مطرح  ترین 
مشــکالت به واسطه ی گرانی کاغذ و 

خرید کتاب دست دوم باشد.

کتابخوان ها دنبال
 کتاب دست دوم و قدیمی هستند

یک ناشر می گوید با خرید کتاب دست دوم کمک می کنیم تا نیاز به واردات کاغذ در کشور کاهش یابد.

بــرای ارتقــای فرهنگ کتابخوانی، موانع زیــادی از جمله درونی و بیرونــی وجود دارد،که 
نبود فرصت کافی در طول روز به دلیل مشــغله کاری، عــدم آگاهی از مزیت های کتابخوانی 
و بــاال بــودن قیمت کتاب ها به ســبب گرانی کاغــذ می تواند از مهم ترین این عوامل باشــد.

از سختی های سربازی تا کسب جایزه خانه سینمای ساعد سهیلی

مصطفی زمانی وارد یک ملودرام عاشقانه شد

فرهنگ و هنر- ســاعد سهیلی 
از ســختی هایی که در راه رسیدن به 

سینما طی کرده است گفت.
این بازیگر مشــهدی سینما در 
رویداد حرکت انســانی که در مشهد 
برگزار شد، در رابطه با راهی که برای 
بازیگر شــدن طی کرده است، اظهار 
کرد: از زمان کودکی عاشق بازیگری 
و بــرای تســت دادن بــه دفترهای 
مختلف سینمایی مراجعه می کردم، 
اما به من اعتماد نمی کردند و معموال 
نقش های خیلی کوتاه به من پیشنهاد 

می دادند. 
این روند تا ســال ۱۳۸۷ ادامه 
پیدا کرد و آن زمان باید به سربازی 
می رفتم. برای ســربازی به نیشابور 

اعزام شــدم، خدمت را شروع کردم. 
در آنجا با یک فرد تهرانی آشنا شدم 
و جای خــود را برای ســربازی با 
عوض کردم و به تهران رفتم. پس از 
 آن به شــهرک سینمایی دفاع مقدس

 رفتم. 
وی افــزود: مســیر من 

تــا آنجا خیلی دور بــود. یعنی باید 
۵ صبح از خواب بیدار می شــدم و 
چند وسیله نقلیه سوار می شدم تا به 
محل خدمت برسم. روزانه ۶ ساعت 
در راه بــودم و کارم آنجا این بود که 
گردگیــری انجام دهم، چایی بریزم، 
زباله ها را آتش بزنم و سرویس های 

بهداشتی را نظافت کنم. 
سهیلی تصریح کرد: زمان هایی 
که پســت خود را ترک می کردم که 

فیلمبــرداری ســکانس فیلم هــای 
درحال تولید را تماشــا کنم، تصور 
می کردم که شــاید من می توانم بهتر 
از بازیگــران آن فیلم ها بازی کنم، اما 
نمی دانستم این حس واقعی است یا 

نه و به خود مطمئن نبودم. 
فرمانده نیز برخی اوقات متوجه 
می شد که پست خود را ترک می کنم 
و اضافه خدمت می خــوردم، اما به 

کارم ادامه می دادم. 
وی خاطرنشــان کرد: یک روز 
که باید زباله ها را وســط بیابان آتش 
می زدم، به آتش خیره شده بودم، در 
فکر بودم و نمی دانســتم که در زباله 

مواد منفجره قرار دارد. 
یکدفعــه آتش منفجر شــد و 
حس کردم که صورتم سوخته است. 
بــه آینه ای رســیدم و دیدم صورتم 
سیاه است و هرچه آب روی صورتم 
می ریختــم پاک نمی شــد. مژه ها و 
ابروهایم نیــز کامال از بین رفته بود. 
در آن شــرایط نگــران بــودم و با 
خــود می گفتم که تنها ابزار 

بازیگری من می تواند صورتم باشد. 
این بازیگر ادامــه داد: فرمانده 
اجــازه داد که برای درمــان از آنجا 
خارج شوم اما هیچ ماشینی آنجا من 
را ســوار نکرد که به بیمارستان بروم 
و فریاد کشیدم که چرا هیچکس من 

را نمی بیند. 
باالخــره آن زمــان گذشــت، 
صورتم خوب شد و پس از خدمت 
بــرای نقش اول یــک فیلم انتخاب 
شــدم. گمان می کنم کــه آن روز که 
با صورت ســوخته فریــاد زدم خدا 

صدایم را شنید. 
سهیلی بیان کرد: برای فیلمی که 
بازی کردم بهترین بازیگر جشنواره 
شــدم و پس از آن فیلم گشت ارشاد 
را بــازی کردم. ســال ۱۳۹۱ به یک 
جشنواره خانه سینما رفتم و به جایزه 
گرفتن شهاب حسینی نگاه می کردم. 
من آن زمان به خود گفتم که ۵ ســال 
بعــد باید این جایزه را کســب کنم، 
اما ۲ ســال بعد توانستم آن جایزه را 
کسب کنم و تندیس را مانند شهاب 

حسینی بوسیدم. 
وی اضافــه کــرد: برایم جالب 
بود که چرا ایــن خاطره را فراموش 

کرده بودم.

فرهنگ و هنر-مصطفی زمانی به 
عنوان نخستین بازیگر فیلم سینمایی 
»عطرآلــود« بــه کارگردانــی هادی 

مقدم دوست معرفی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
پروژه عطرآلود، ایــن فیلم تازه ترین 
اثر ســینمایی هادی مقدم دوست یک 
ملودرام عاشــقانه است که با نگاهی 
انســانی به دغدغه های اخالقی بشِر 
امروز می پردازد.مصطفی زمانی ایفای 
نقش شخصیت اصلی مرد این فیلم را 
برعهده دارد. همچنین روزبه رایگا به 
عنوان مدیــر فیلمبرداری، محمدرضا 
میرزامحمدی در مقام طراح صحنه و 
محمــود دهقانی طراح چهره پردازی، 
از عوامل پشــت صحنه هســتند که 

مقدم دوست را در این پروژه همراهی 
می کنند.فیلمنامه عطرآلــود در ادامه 
سینمای مقدم دوست پس از پروژه های 
ســر به مهر و هیهات، وجهی فطری و 
انســانی دارد و توســط سیدحسین 

حسنی به نگارش درآمده است.
عطرآلود به تهیه کنندگی یوسف 
منصوری تازه ترین محصول سازمان 

سینمایی سوره حوزه هنری است.
»روز ششــم« بــا مصطفی 

زمانی مجوز اکران گرفت
 فیلم ســینمایی »روز ششم« نیز 
به گارگردانی حجت قاســم زاده اصل 

پروانه نمایش گرفت.
شورای پروانه نمایش فیلم های 
ســینمایی در جلســه اخیر با صدور 

پروانه نمایش برای فیلم »روز ششم« 
بــه تهیه کنندگی رحمان ســیفی آزاد 
وکارگردانی حجت قاســم زاده اصل 
موافقت کرده است.این فیلم نخستین 
اثر ســینمایی حجت قاسم زاده اصل 
است که زمستان سال ۱۳۹۹ در تهران 
جلوی دوربین رفت.مصطفی زمانی، 
بهاره افشاری، امیر جعفری، مهران 
احمدی، افشین هاشمی، همایون 
ارشــادی، بهرام ابراهیمی، مهدی 
حسینی نیا و جمشــید هاشم پور 

بازیگران »روز ششم« هستند. 
کــه  قاســم زاده 
فیلمنامه »روز ششــم« 

را خودش نوشته، در 
این فیلم به روایت 

زندگی جوانی به نام احمد می پردازد 
که بعد از آزادی از زندان فقط پنج روز 
وقــت دارد تا جواب چند معما را پیدا 
کند. اگر او موفق به انجام 
نشــود  مهم  این 
روز ششم  در 
کشته می شود.

خوشبختی را در این نقاشی ها ببینید، نه 
 سلفی های اینستاگرام

فرهنگ و هنر- در دوره ای که 
همه ما خوشبختی را در پس تجمالت 
و زرق و برق شــبکه های اجتماعی 
گم کرده ایم، مشــاهده تصاویری از 
زندگی ساده و بی ریای گذشتگان، 
در دورانی کــه حتی دوربین های 
عکاســی هم در دســترس نبود، 
می تواند برای لحظاتی ما را به حال 

و هوای آن دوران پرتاب کند.
ایــن روزهــا ممکن اســت 

خیلی هــا فکر کنند خوشــبختی در 
گروی رســیدن به شــهرت زیاد در 
فضای مجازی و یا رســیدن به سبک 
خاصی از زندگی باشد. خیلی ها هم 
ســفر به نقاط دوردست و زندگی در 
خانه هایی با ویژگی های مد نظرشان 
را اوج خوشــبختی تلقی می کنند. اما 
ممکن اســت برای خیلی های دیگر 
خوشــبختی معنای متفاوتی داشته 

باشد.

مطالعات روانشناســی نشــان 
داده اســت که میان گشــت و گذار 
زیاد کاربران در اینســتاگرم و درصد 
ابتالیشان به افسردگی رابطه مستقیمی 
وجود دارد. ســبک زندگی که در این 
شــبکه اجتماعی به نمایش گذاشته 
می شــود، باعت ایجــاد اضطراب و 
افسردگی در طبقات کم برخوردار و 

ضعیف جامعه است.
در گذشــته کــه شــبکه های 

اجتماعــی وجود نداشــتند، میزان 
ابتالء به افســردگی در انسان ها کمتر 
بــود زیرا آنها ســرگرم زندگی خود 
بــوده و اطالعی از زندگی بقیه مردم 
نداشــتند. آنهــا زمانی بــرای رصد 
کردن زندگی یکدیگر نداشــتند و به 
جــای آن در مهمانی های خانوادگی 
و گفت وگوهــای واقعی شــرکت 

می کردند.
اینکه شــخصی بعد از یک روز 
طاقت فرسای کاری، به خانه بازگردد 
و بــا  محیطی پــر از محبت، هر چند 
ســاده و ابتدایی روبه رو شود، بسیار 
بهتر از عکس هایی تجمالتی است که 
بــرای گرفتن یکی از آن ها، باید زمان 
زیادی گذاشت، آماده شد و و لوازم و 

تجهیزات خاصی را فراهم آورد.
امــروزه بــا آمدن شــبکه های 
اجتماعــی چیــزی از زندگی به جز 
تجمل و خودنمایی باقی نمانده اما با 
نگاهی به زندگی گذشتگانمان که در 
تابلوهای نقاشی به ثبت رسیده آرامش 

واقعی را درک خواهیم کرد.
خانواده شاد 

اوجینیو زامپیگی، نقاش رئالیسم 

ایتالیایــی )۱۹۴۴ـ ۱۸۵۹( درتابلوی 
زیر به نام »خانواده شــاد«، یک خانه 
ساده را ترسیم کرده که در آن اعضای 
خانواده همه شــاد به نظر می رسند. 
یک مادر گشــاده رو که در حال آماده 
کردن غذا اســت و دختر بچه ای که 
به نــوزاد در گهواره غــذا می دهد. 
جوجه ها هم اطراف آنها مشغول دانه 
خوردن هستند. مانند بسیاری دیگر از 
تابلوهای این نقاش، در این اثر هم از 
لباس هایی زیبا و رنگ هایی شاد بهره 

گرفته شده است.
یکی از اعضای خانواده 

تابلو »یکی از اعضای خانواده« 
اثــر فردریک جورج کوتمنـ  نقاش 
انگلیســی )۱۹۲۰-۱۸۵۰(ـ   در سال 
۱۸۸۰ ترســیم شده اســت. این اثر 
میز صبحانه یک خانواده روســتایی 
را به نمایش گذاشــته که یک اسب 
نیز از پنجره ســرش را داخل آورده 
و همچــون عضوی از خانــواده در 
کنارشــان غذا می خورد. مادربزرگ 
برای نوه ها نان را برش می دهد و مادر 
به اسب غذا می دهد. فرزندان نیز دور 
میز جمع شده اند. این تابلو در سبک 

رئالیسم کشیده شده است. برخی این 
اثر را نمایش زندگی ســاده و زیبای 
روستایی و نیز نمایش نحوه برخورد 

درست با حیوانات می دانند.
مادر بزرگ  بهترین است 

ادولف هامبورگ)۱۹۲۱ـ۱۸۴۷( 
ـ نقاش اتریشــیـ  تابلــوی زیر را با 
محوریت مادربزرگ خانواده ترسیم 
کرده اســت. در این اثر با عنوان »مادر 
بزرگ  بهترین است«، مادربزرگی را 
می بینیم که در حال دوختن لباس پاره 
پسربچه اســت و نوه را روی پاهای 
خود قرار داده. خانه روستایی، چوبی 
و ســاده است اما بوی امنیت از آن به 

مشام می رسد.
حلقه خیاطی 

تابلو »حلقــه خیاطی« اثر دنیل 
ریدگوی نایــت )۱۹۲۴ـ ۱۸۳۹( نیز 
منظره ای روســتایی را بــه نمایش 
مــی گذارد. در ایــن اثر چند زن دور 
هم جمع شــده و مشغول خیاطی و 
صحبت هســتند. نقاشی های نایت 
نمونه هــای زیبایی از نمایش زندگی 
روســتایی و مناظر طبیعی و زندگی 

دهقانان در قرن ۱۹ هستند.
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