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کیف مدرسه
یا گونی برنج؟!

زادروز نورانی علی)ع( 
و روز پدر فرخنده باد

با نام علی)ع( 
چه می کنیم؟
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گوشت گوساله 

تنظیم بازار

ادامه المپیاد دانش آموزی نی ریز

قهرمانی مدارس 
غفاری، سحاب 

و امام حسین

وزیر قطع 
ارتباطات!!
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چرت و پرت
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ین ریزان فارس  زبان مردم است

وشادینیریزیها

برفوباران

سرمقاله
امین رجبی / سردبیر

را. سرهنگ  خدا رحمت کند زنده یاد حاج عباسعلی تمنادار 
اشعار  البته  و  فراوانی سرود؛  اشعار  ارتش که خود  بازنشسته 

فراوانی نیز از شاعراِن بزرگ در ذهن داشت.
یک بار در محفلی خصوصی برگه شعری به یکی از حاضران )فقید( 
داد و از او خواست شعر را از رو بخواند. شعِر معروفی از موالنا که 
از قضا خوب نخواند؛ یک خوانِش کج و معوج و بی حِس شاعری. 
زنده یاد تمنادار با تحکمی که از شخصیتش و البته میراث ارتش 
داشت، برگه را از او گرفت و با صالبت و غّرا قرائت کرد و در نهایت 
گفت: مرد حسابی! شعر را اینجور بخوان نه جوری که تن موالنا در 

گور بلرزد!
 خدایشان بیامرزد.

این خاطره را نقل کردم تا به اینجا برسم که شعر خواندن اگرچه 
ساده و پیش پا افتاده به نظر می رسد، اما به واقع مهارت می خواهد 
تا تِن آن شاعر در گور نلرزد. این ناتوانی البته به عوام محدود 
نمی شود که یک بار در یکی از برنامه های صدا و سیما، کارگرداِن 
معروف و کارکشته ای شعر فردوسِی بزرگ را بسیار بد و ناموزون و 
غلط خواند.                             ادامه در صفحه 2

حاصل سفر یک روزهحاصل سفر یک روزه
استاندار فارس و مدیران استانی در استاندار فارس و مدیران استانی در نی ریزنی ریز

قتل مرد جوان جلو همسر 

در شب تاریک باغ

درخواستی از 
نماینده مجلس

زندگی سردرگم 
و پر از گرِه کور چرا؟ 

فرزند معلول 
بهانه ای 

برای اعتیاد
6
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سکانس آخر

نامزدهای نود وپنجمین جوایز اسکار 
معرفی شدند.

پیشتازی همه چیز همه جا به یکباره/ 
غیبت جیمز کامرون در بخش 

کارگردانی

انتقال برنامه سینمایی»هفت« از 
شبکه سه به نمایش

پیش بینی کیهان برای حمید فرخ نژاد:
دچار مرگ هنری می شوی، مثل 

بیضایی، مخملباف، بهمن قبادی، 
گلشیفته فراهانی و سوسن تسلیمی!

فخری خورَوش بازیگر سریال 
امیرکبیر: گفتم اگر مهدعلیا بدجنس 

باشد بازی نمی کنم

خداحافظی مسعود فراستی با 
تلویزیون و جشنواره فجر 

سریال جدید »مهران مدیری« پخش 
خواهد شد؟  ساخت این مجموعه در 

آذر ماه سال 1۴00 شروع شد و تیرماه 
1۴01 بود که فیلمبرداری آن به 

پایان رسید و در حال حاضر در مرحله 
آماده سازی نهایی است

علی جنتی وزیر ارشاد اسبق: برخورد 
سیاسی با هنرمندان نادرست است

سرتیپی: وضعیت فعلی سینما از زمان 
جنگ و موشک باران هم بدتر است

»انفرادی«، »سگ بند«، »علفزار« و 
»تی تی«  با فروش 163 میلیارد تومان  

با گیشه خداحافظی کردند

بودجه 1۴02 صدا و سیما 8 هزار میلیارد 
تومان، بودجه سینما 500 میلیارد!

عصر ایران؛ نهال موسوی:
به  موسی)ع(  سریال  تولید  درباره  بحث  روزها  این 
سید  تهیه کنندگی  و  حاتمی کیا  ابراهیم  کارگردانی 
بهروز رضوی در مجلس و صدا و سیما به میان آمده 
است و مجلسی ها با اشاره به اینکه مشکل هزینه تولید 

وجود دارد سعی در کمک به آن دارند.
چند ی پیش حجت االسالم محمد رضا میرتاج الد ینی، 
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بود جه مجلس، گفته بود: 
»ما هم همه جانبه باید حمایت کنیم تا سریال موسی)ع( 
با شیوه های تکنولوژی جد ید شروع کنند و بیش از این 
تعلل نکنند. تولید این سریال خیلی طول کشید ه و از آن 
زمانی که حرف آن و سناریوی زنده یاد فرج الله سلحشور 
به میان آمد خیلی طول کشید ه است. ما این موضوع را 
از رؤسای صد اوسیما می خواهیم تا پایان سال، سریال 
موسی)ع( را کلید بزنند و د ر بود جه 1۴02 برای آن 

بود جه و بحث های حمایتی را خواهیم د اشت.«
بعد از اینکه میرتاج الدینی، از میزان بودجه الزم برای 
ساخت سریال های فاخر صحبت به میان آورد، جواد 
با  گفت وگو  در  فرهنگی  کمیسیون  عضو  نیک بین، 
تسنیم در تأیید صحبت های  میرتاج الدینی اعالم کرد 
ساخت این سریال برای آنها اهمیت ویژه ای دارد و باید 

به جریان بیفتند.
نیک بین توضیح داده: »مطمئنًا به سرانجام رسیدِن این 
سریال برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. باید این 

نوع کارها هرچه زودتر سر و سامان بگیرند.«

در ادامه این بحث، در یادداشتی که خبرآنالین منتشر 
کرد، نویسنده توضیح داده که پنج سال پیش میزان 
بودجه اولیه »حضرت موسی)ع(« 250 میلیارد تومان 
با این حجم بودجه  برآورد شده و همان زمان هم 
مخالفت هایی صورت گرفت. حاال بعد از پنج سال، 
برآورد این سریال از 200 میلیارد به 2 هزار میلیارد 
تومان رسیده و 10 برابر شده است. نکته قابل توجه 
اینکه هنوز تولید سریال شروع نشده و تجربه نشان 
داده هزینه نهایی معمواًل 3 برابر برآورد اولیه خواهد 

شد. 
حال اگر 3 برابر هم نکنیم و میانگین در نظر بگیریم 
احتمااًل ۴  در کمترین حالت ممکن  سریال موسی 
هزار میلیارد تومان خرج خواهد داشت با دالر ۴0 هزار 

تومانی اگر حساب کنیم می شود  100 میلیون دالر. 
یعنی هزینه ای معادل پرخرجترین سریال هایی که در 
جهان ساخته می شود و حتی بسیاری از معروفترین 

سریال های هالیوود.
حال بد نیست فقط از منظر هزینه ساخت یک مقایسه 
ساده با سریال های خارجی بکنیم، یکی از موفق ترین 
سریال های ساخته شده در تاریخ تلویزیون و نمایش 
 Game of یا  و تخت«  تاج  »بازی  ویدئویی سریال 
Thrones بوده است که برای هر فصل آن حدود 60 

میلیون دالر هزینه شده و فصل آخر که پر خرجترین 
فصل سریال شد 100 میلیون دالر خرجش شد.

در نظر داشته باشید سریال »بازی تاج و تخت« با 

این هزینه چه موفقیت هایی را به دست آورده و چه 
رکوردهایی شکسته است. مثاًل 170 کشور در جهان 
کرده اند،  پخش  رسمی  صورت  به  را  مجموعه  این 
البته اگر قرار باشد کشورهایی که سریال را به صورت 
غیرقانونی دانلود می کنند و می بینند را هم در نظر 

بگیریم عدد از این باالتر می رود.
است،  شده  انجام  کشور   8 در  آن  فیلمبرداری  یا 
اسپانیا،  مراکش،  ایسلند،  کرواسی،  شمالی،  ایرلند 
جزیره مالت، کانادا و آمریکا کشورهایی هستند که 

لوکیشن های سریال در آنها قرار داشته است.
مجله »تایم« در تیرماه سال 1397 در شماره ای ویژه   
21 صفحه مجله را به »بازی تاج و تخت« اختصاص 
داد. شماره ای که عکس جلدش هم مربوط به این 
سریال بود و سر و صدای زیادی به پا کرد به خصوص 
که روی جلدهای تایم اهمیت تاریخی و حتی سیاسی 

دارند.
مؤسسه اسکرین در ایرلند شمالی که لوکیشن را برای 
فیلمبرداری »بازی تاج و تخت« در اختیارشان قرار داد 
تا آخر فصل ششم 18.28 میلیون دالر برای این سریال 
هزینه کرده بود اما سریال »بازی تاج و تخت« بیش 
از 22۴ میلیون دالر از طریق آمدن توریست و مسائل 

جانبی دیگر مربوط به سریال به آنها سود رسانده است.
حال برگردیم به سریال موسی)ع( ، آیا واقعًا با صرف 
هزینه 100 میلیون دالری برای ساخت آن می توان به 

چنین اتفاقاتی حتی نزدیک شد؟ 

یک نمونه دیگر هم سراغ داریم که فیلم پرخرج محمد 
رسول ا... مجید مجیدی است که خود مجیدی سال 
1393 در برنامه سینمایی هفت تلویزیون اعالم کرد 

برای ساخت آن 100 میلیارد تومان هزینه شده است. 
با احتساب دالر 900 تومانی زمان شروع پروژه مجیدی 
تا دالر 3100 تومانی موقع پایان پروژه و میانگین مثاًل 
دالر 2000 تومان برای آن فیلم در آن زمان بیش از  50 
میلیون دالر خرج آن فیلم شده است. 50 میلیون دالر، 
چه همان زمان چه امروز، در مناسبات جهانی هم رقم 

کمی برای تولید فیلم سینمایی نیست.
موفقیت های فیلم مجیدی چه بود؟ کدام کشورها فیلم 
را نشان دادند؟ کدام اتفاق قابل توجه را این فیلم رقم 
زد؟ حتی مخاطب داخل کشور چه اندازه فیلم را دید و 

نظرشان در مورد فیلم چه بود؟ 
برای سریال موسی)ع( 100 میلیون دالر برآورد هزینه 
در کمترین حالت ممکن است و اگر فرض کنیم همین 
قضیه با توجه به اتفاقات اقتصادی و... فقط  دو برابر شود 
یعنی 200 میلیون دالر. که »متمم خوردن« به بودجه 

سریال ها در تلویزیون بسیار امر عادی است.
یادمان باشد که حاتمی کیا برخالف داوود میرباقری 
که  زمانی  و  ندارد  تاریخی  سریال  تولید  تجربه 
حاتمی کیا دومین سریال خود یعنی »حلقه سبز« را 
ساخت اعالم کرد: »به این نتیجه رسیدم که سریال ساز 
نیستم، من مثل خلبانی ام که 90 دقیقه می تواند بپرد و 

توانایی پرواز بلند مدت را ندارم.«

نقد نوشت

تفاوت سریال موسی)ع( با بازی تاج و تخت  

اسامی فیلم های سودای سیمرغ
جشنواره فیلم فجر با غیبت کارگردانان مطرح 
رونمایی شد. در زیر اسامی فیلم ها و کارگردانان 

سودای سیمرغ را می  خوانید:
)محمدرضا  داشتند  دوست  دوست  مرا  آن ها 
اتاقک گلی  عزیزی(،  )ناهید  آه سرد  رحمانی(، 
)محمد عسگری(، استاد )سید عماد حسینی(، 
)هادی  زرنگ  بچه  نجاتی(،  )رضا  رفتن  از  بعد 
محمدیان(، پرونده باز است )کیومرث پوراحمد(، 
در  معتمدی(،  نمیکنی)علیرضا  گریه  چرا 
آغوش درخت )بابک خواجه پاشا(، روایت ناتمام 
)لیلی  ثریا  سرهنگ  صمدی(،   )علیرضا  سیما 
عاج(، سینما متروپل )محمدعلی باشه آهنگر(، 
)هادی  عطرآلود  زرگرنژاد(،  ده)حمید  شماره 
مقدم دوست(، غریب )محمدحسین لطیفی(،  کت 
چرمی )حسین میرزامحمدی(، کاپیتان )محمد 
خوشبخت(،  )مهرداد  باوارده  گلهای  حمزه ای(، 
وابل )تورج اصالنی(، های پاور )محمد پور(، هفت 
نارنج)فرشاد گل سفیدی(، هوک )حسین  بهار 
و حسین  دوماری  جنوب)پدرام  یادگار  ریگی(، 

امیری(

سیمرغ چهل و یکم

ناشناخته های زندگی پله در نی تاک 27
شماره 27 نی تاک در دی ماه 1۴01منتشر 

شد. پرونده ماه این شماره به ناشناخته های 

جهان  فوتبال  سیاه  مروارید  پله  زندگی 

می پردازد.

در این شماره مطالب دیگری نیز به چاپ 

رسیده است:

- سرمقاله: هاشمی رفسنجانی بخش جدا 

ناپذیر  انقالب اسالمی

- امیر کبیر؛ مردی که از زمانه خود فراتر بود

اعدام  سالگرد  شانزدهمین  بهانۀ  به   -

دیکتاتور عراق 

صدام حسین باالی دار »گزارش بازجویی 

پلیس اف.بی.آی  دربارۀ جنگ با ایران«

-  تکمله ای بر  نی ریز در سفرنامه های ایرج 

افشار 

- داستانی از امین فقیری : آب و بادبادک

چاه  تا  »شلخته نویسی«  چاله ی   از   -

»وسواسی نویسی«

- داستان درویش و سنگ آسیاب از عطار

به  قاضی  آیت الله  اخالقی  مهم  دستور   -

مریدان سیر و سلوک

منتخب  مراکز  از  می توانید  را  نی تاک 

در  فارس  نی ریزان  هفته نامه  توزیع 

نی ریز و شیراز تهیه کنید. جهت اشتراک 

نی تاک، با شماره های 09178001808 

حاصل  تماس   091773151۴6 یا 

فرمایید.
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