
استقبال از تئاتر در بهار کرونایی
در حالــی کــه 
وضعیــت کرونا بر 
حرفه هــای تئاتری 
فشار اقتصادی وارد 
کرده اســت؛ اما در 

اتفاقی قابل توجه نمایش های »هار« به کارگردانی 
حســین پوریانی فر و »ســگک« بــه کارگردانی 
رضا بهرامی به ســبب اســتقبال مخاطبان تا روز 
جمعه 28 خردادماه تمدید شدند. نمایش »هار« 
و »ســگک« مطابق جدول زمان بندی شــده در 
تماشاخانه ایرانشهر به ترتیب از روزهای 26 و 28 
اردیبهشــت ماه اجراهای خود را در ســالن استاد 
ســمندریان آغاز کردند و با توجه به استقبال ویژه 
مخاطبان تا روز جمعه 28 خرداد در این ســالن به 
روی صحنه می روند. همچنین نمایش های »لوله« 
به کارگردانی علی رضا اجلــی و »عمو الوروف« به 
کارگردانی امیر امیری که از بــه ترتیب از روزهای 
25 و 23 اردیبهشــت ماه اجراهای عمومی خود را 
در ســالن دکتر ناظرزاده کرمانی آغاز کرده بودند 
تا روز جمعه 28 خرداد میزبان مخاطبان خواهند 
بود. از هفته جاری نیز برخی دیگر از تماشاخانه ها 
فعالیت خود را آغاز کردند. تماشــاخانه مهر حوزه 
هنری با نمایش »اطلسی های پرپر شده« مهتاب 
عسگری فعالیت خود را از سر گرفته است. همچنین 
تماشاخانه سنگلج با نمایش »خانواده هاشمی« علی 
و هادی عامل هاشمی گیشه خود را باز کرده است. 
خانه هنرمندان نیز در این هفته میزبان »برخورد 

جسم سخت به سر« سجاد داغستانی شده است.

طرح بهارانه کتاب، ۲ روز تمدید شد
طــرح بهارانه کتاب 
۱۴۰۰ که قرار بود دیروز 
)23 خــرداد( پایان یابد، 
به مــدت دو روز تمدید و 
تا سه شنبه )25 خرداد( 
در کتابفروشــی های 
عضو طرح ادامه دارد.  به 
گــزارش روابط عمومی 

خانه کتاب و ادبیات ایران، با توجه به استقبال عمومی 
از طرح بهارانه ۱۴۰۰ و مطالبه کتاب فروشان از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی مبنی بر افزایش اعتبار و 
مدت زمان اجرای طرح، بهارانه ۱۴۰۰ به مدت دو روز 
تمدید شد. از ابتدای اجرای طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ 
تاکنون بیش از  ۱5 میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومان 
کتاب از سوی مردم خریداری شده است. سقف مجاز 
خرید برای هر خریدار در بهارانه کتاب ۱۴۰۰ دویست 
هزار تومان است و خریداران می توانند تا 25 خرداد 
با مراجعه به کتابفروشی های عضو طرح  کتاب های 
عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه 2۰ 
درصدی بخرند. اسامی و مشخصات کتابفروشی های 
عضو طرح »بهارانه کتاب ۱۴۰۰« به تفکیک هر استان 

روی سایت tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.

احیای محله های قدیمی شهر 
برای رویداد ساری ۲۰۲۲

شهردار ساری گفت که با دستور استاندار مازندران 
مقرر شد همه پروژه های ساری در حوزه های مختلف 
با پیوست فرهنگی رویداد بین المللی ساری 2۰22 
منطبق شود که از این جمله اقدامات می توان به احیای 
محله های قدیمی این شهر و تغییر نام پارک در حال 
ساخت صفرآباد به پارک اکو اشــاره کرد. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری ساری و به نقل از ایرنا، جواد 
طالبی اظهار کرد: با توجه بــه در پیش بودن رویداد 
ساری 2۰22 و میزبانی ساری و مازندران از گردشگران 
کشورهای عضو اکو، تشکیل شهرداری بافت کهن 
ساری و انتخاب شهردار بافت کهن از ضروری ترین 
اقدامات مدیریت شهری با نگاه به رویداد مهم ساری 
2۰22 بود و احیای محله هــای قدیمی یکی از مهم 
ترین ماموریت های شهرداری بافت کهن و تاریخی 
ســاری اســت. او همچنین از احیای محله قدیمی 
۱3پیچ، احیای نوســتالژی میدان ساعت و احیای 
پیاده راه خیابان جمهوری اسامی در مرکز شهر ساری 
خبر داد و گفت:» عملیات اجرایی  پروژه »پارک اکو« 
که پیش از این پارک صفرآباد نام داشت، با جدیت و با 
استفاده از توان داخلی در حال انجام است و امیدواریم 

در آینده ای نزدیک به مراحل پایانی آن برسیم«. 
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سینما حال و روز خوشی ندارد؛ 
این موضوع را می توان در اکران ها 
و فروش فیلم هــای در حال اکران 
دید. فقط کرونا باعــث این رکود 
نیست و عدم رضایت مخاطبان از 
فیلم ها و وضعیت بحرانی معیشت 
مردم یکی از اصلی ترین دالیل این 
رکود است. سینمای فیلم کوتاه و 
مستند اما داستان متفاوتی دارد، 
این فیلم ها طــی دوران پاندمی 
کرونا روند رو به رشدی داشتند و 
توانستند با حضوری بیش از گذشته 
در عرصه های جهانی کسب جایزه 
و درآمد کنند. خبرنگار ایلنا با نوید 
نیکخواه آزاد که طــی این ماه ها 
فیلم های کوتاهش در جشنواره های 
زیادی حضور داشته و جوایزی نیز 
کسب کرده اســت. درباره اوضاع 
سینما و انتظار سینماگران از دولت 
آینده مصاحبه ای داشته است که 

می خوانید.
    

 حال و هوای سینما را طی هشت 
ســال گذشــته چگونه ارزیابی 
می کنید؟ آیا در این هشــت سال 
پیشرفتی در سینما، چه داستانی، 
چه مستند و چه کوتاه داشتیم یا 

خیر؟
بگذارید از ســینما به عنــوان یک 
کلیت بگذریــم و دامنــه آن را محدود 
کنیم به جغرافیای ایران تا بتوان داخل 
این چارچوب پاســخی شایسته به این 
پرسش داد. سینمای ایران حال روحی 
مناسبی ندارد و هشــت سال گذشته و 

حتی پیش از آن را در نوعی از افسردگی 
و پژمردگی گذرانده، این افسردگی چنان 
بر چرخه تکرار افتــاده که فکر می کنم 
سینما مدت هاست حالی بجز این را به 
خود ندیده و دست کم شــاید ورای آن 
حال و روزی نمی شناسد که ریشه آن در 
گذشته است؛ گذشته ای که عمرش بیش 
و فراتر از هشت سال سپری شده است. 
فکر می کنم سینمای ایران از جهاتی به 
پس رفته است و از جهاتی به پیش. اینکه 
به روشنی بگوییم سینما در فیلم کوتاه 
یا بلند، یا به طور مشخص در شاخه های 
داستانی و غیر داستانی رو به جلو بوده یا به 
عقب و رأی قاطع صادر کنیم، به دید من، 
یک بررسی جامع می طلبد و از ظرفیت 

این گفت و گو خارج است.
در حوزه فیلم کوتاه، به ویژه داستانی و 
مستند، فیلمسازها توانسته اند قدم های 
مؤثری در صحنه جهانی بردارند و حضور 
چشم گیر و درخشان در جشنواره های 
معتبر جهانی در سه سال گذشته گویای 
این مهم است. ســینمای ایران، به دید 
من، رو به جلو گام برداشته، چه در فیلم 
کوتاه چه در فیلم بلند. این اما به معنای آن 
نیست که حال سینما خوب بوده است. 
این یعنی حال سینما وخیم بوده و تنها در 
این چند سال دست و پا زده تا از شدت و 

حّدت این وخامت بکاهد.
 برای شــما که در حوزه فیلم 
کوتاه فعال هســتید، آیا دولت ها 
تفاوتی دارند؟ اگر دوباره فردی خارج 
از سینما، زمامدار امور سینمایی شود 
آیا می توان به پیشــرفت سینما 

امیدوار بود؟

 همیشه به تغییر فکر می کنم و تاش. 
تغییر دولت را همیشه در جهت بهبود 
و سازندگی امور دانســته ام و قرار است 
دولت ثروت باشــد و نعمت و شکوفایی. 
فرد را عامل سازندگی و شکوفایی سینما 
نمی دانم. اگر ســینمای ایران را کشتی 
به گل نشســته ای فرض کنیم، یک فرد 
ابرقهرمان هم باشد، نمی تواند کاری از 
پیش ببرد. من درباره مدیریت قوی حرف 
می زنم و قوت مدیر. اندیشــه یک مدیر 
کارآمد است که قرار است نجات بخش  
باشــد. یــک مدیــر زمانــی می تواند 
نجات دهنده باشد که سیاست سازنده ای 
را اجرا کند. در بسیاری مواقع سیاست 
سینمایی کشور با اندیشه زمامدار امور 
سینمایی در تضاد بوده و به همین دلیل، 
کاری پیش نرفته اســت. حرف من این 
است که اول سیاستی سازنده را تبیین 
کنیم، هدف را سازندگی و آبادانی تعریف 
کنیم، بعد آن فرِد کارآمــد، چه از بطن 
سینما یا خارج از آن، با تدبیر و مدیریت 

قوی، سینما را به سوی آبادانی براند.
 با خروج از کرونا چه انتظاری از 
مسئوالن دارید؟ مدیران سینمایی 
چگونه می توانند سینما را از این 

بحران خارج کنند؟
در زبان چینی واژه بحران از دو کلمه 
تشکیل شده اســت: خطر + فرصت. با 
خطر ابتا به کرونا هر روز دست و پنجه نرم 
می کنیم، اما مهم این است که فرصتی در 
این خطر ببینیم تا به نفع اتفاق های مثبت 
و مؤثر آن را مصادره کنیم. شاید بهتر باشد 
از دولتمردان بپرســیم برای برون رفت 
از این بحران آیا اصــا برنامه ای دارید؟ 

حسابی دارید؟ کتابی دارید؟ و بعد ببینیم 
آیا دولت آن قدر توانمند است که بتواند 
انتظارات اهالی ســینما را که انتظارات 
پایینی هم نیست، برآورده سازد. شاید 
شیرین ترین خاطره ای که به جا مانده و به 
یاد داریم بازمی گردد به روزهایی پیش از 
این همه گیری و شاید آرزوی هر روزه باشد 
که برگردیم به آن دوران، اما در آن دوران 
هم سینما در بحران بوده، پیش از آن هم 
در بحران بوده ایم. احساس امنیت در دوره 
بحران پیش از کرونا از یک ثبات می آید. 
پس آرزوی ما بازگشت به یک ثبات است، 
ثباتی همه جانبه که رنگــی از بحران به 
خود نداشته باشد. بیایید بگوییم از فردا 
دیگر ویروس کرونا وجود نخواهد داشت 
و خطــر آن از زندگی ها رخت بربســته 
است. بعدش چه؟ همه جا گل می شود 
و گلستان!؟ و همه چیز رنگ رونق و عطر 

پیشرفت می گیرد؟
فکــر می کنــم آمادگی خــروج از 
کرونا در ایران و بســیاری از نقاط جهان 
وجود ندارد. اگر با دیدی اجمالی از نظر 
بگذرانیم، می بینیم که تعداد بی شماری 
مجموعه های اینترنتی و فیلم های کوتاه 
و بلند ویژه نمایش آناین تولید شده اند و 
یا در حال ساخت هستند و درصد بسیاری 
از مخاطبان از اینکه در محیط امن خانه و 
خانواده با بودجه ای ناچیز، بسیار کم تر 
از هزینه ای که باید برای رفتن به سینما 
و متعلقات وابســته به آن کنار گذاشت، 
می توانند فیلم ببینند و از حضور یکدیگر 
نیز لذت ببرند، راضی هستند. با همه گیری 
کرونا جشنواره های بی شماری در زمینه 
فیلم به وجود آمده اند، جشنواره هایی که 
حیات خود را مدیون ویروس کرونا بوده اند 
و تعداد قابل توجهی از این جشنواره ها 
به صورت موضوعی به ویــروس کرونا و 
فرنطینه می پردازنــد. حتی فکر به این 
تغییر بزرگ و خروج از این بحران، دوباره 

عمیقا زندگی ها را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. پس حتی خروج از کرونا خود زاینده 
بحرانی دیگر خواهد بود. من فکر می کنم 
بحران ویروس کرونا در ابتدا رهگذر بوده، 
بعد میهمان زندگی هایمان شده و حاال 
صاحب خانه شده است. شاید بیشترین 
انتظار من این است که اجازه ندهیم این 
ویروس و بحرانــش صاحب خانه بماند. 
الگو و ســاختار بحران در ســینما را در 
زمان همه گیری و پیش از آن شناسایی 
کنیم و آن الگو را بشکنیم و از دل همین 
بحــران اتفاقی را رقــم بزنیم که مثبت 
باشد و سازنده و سر به ســوی آبادانی و 
سازندگی داشته باشد. به نظرم، بحران 
حاضر اضاع بی نهایتی دارد و نمی توان 
آن را در طوماری بلندباال فهرست کرد یا 
یکی یکی نام برد. فکر می کنم این بحران 
مثل جنازه روی زمین مانده و بو گرفته 
است. باید آن را با  یاری یکدیگر از زمین 

برداشت و دفن کرد.
 فیلم کوتاه و مستند بیشترین 
افتخار را در جشنواره های خارجی 
برای ایران داشتند، آیا امیدوارید که 
در دولت بعد نگاه بهتر و درست تری 
به ســینمای فیلم کوتاه و مستند 

بشود؟
پاســخم را با نقدی به پرسش شما 
آغاز می کنم، فکر می کنم این به خودی 
خود فرض نادرستی است که نگاه دولت 
حاضر را به فیلم کوتاه و فیلم مســتند 
خوب و درست بپنداریم. ابتدا به ساکن 
بگوییم آن نگاه خوب و  درست دولت به 
فیلم کوتاه و سینمای مستند چه بوده  و 
بعد با خودمان فکر کنیم در زهدان این 
نگاه چه پتانســیلی برای رشد و باروری 
وجــود دارد و اصا آن نگاه درســت تر و 
بهتر چیســت و چه مختصاتــی دارد. 
دولت ها و مردانشــان در مقام صحبت 
همیشه کوشیده اند وعده های رنگارنگ 

و آب داری سر سفره های مردم بگذارند؛ 
وعده هایی که تنها عاریه اند  و جنبه آرایش 
و زینت بخشی به یک سفره خالی را دارند. 
این خود ما هستیم که وعده اصلی را به 
خود می دهیم و شکم مان را با فکر کردن 
به آن، صابون می زنیم. اگر از ابتدا فکر کنیم 
این سفره خالی اســت، تنها بوی کباب 
می آید و خبری از کباب نیست، وعده ای 
به خودمان نمی دهیم تا بخواهیم دلی از 

عزا درآوریم.
در سال های گذشــته فیلم کوتاه و 
سینمای مســتند بدون پدر و مادر یا به 
عبارت دیگر قیم بوده و بارش را خود به 
دوش کشیده اســت. از قدیم گفته اند 
موفقیت هزار پدر دارد و شکســت یتیم 
و بی کس اســت. موفقیت فیلم  کوتاه  و 
سینمای مستند را نمی توانم به پدری 
نسبت دهم که ترک فرزند و خانواده کرده 
است. نگاهی که به فیلم کوتاه و سینمای 
مستند وجود دارد، مثل نگاه به فرزندان 
خلف و صالح یک خانواده است. یعنی فکر 
می کنیم این فرزندان صالح و خلف اصا 
باید نیکوکار باشند و پرتاش و هرگز از 
راه به در نمی شوند؛ اصا بجز این را نباید 
به ذهن راه داد و تمرکز را باید گذاشــت 
بر فرزندانی که راه ترکستان را در پیش 
گرفته اند! می خواهم بگویم فیلم کوتاه و 
سینمای مستند به حال خود رها شده اند، 
چون چه کاری صورت بگیرد چه نگیرد، با 
خود فکر می کنیم راهش را می رود. یک 
دلیل مهم وجود چنین نگاهی این است 
که مسئوالن و متولیان امور سینمایی 
از حال فیلم کوتاه و ســینمای مستند 
بی خبرند و البد با خود می گویند بی خبری 
نشان از خوش خبری دارد! شاید بهتر باشد 
متولیان امور سینمایی نسبت به فیلم 
کوتاه و سینمای مستند صله رحم کنند. 
گاهی با یک دلجویی ساده دل مان محکم 
و استوار می شود و خود را از بغضی که در 
این سال ها در وجودمان کمین کرده، رها 

می کنیم.
 انتظار شــما از دولت آینده 
چیســت؟ فکر می کنید با سرکار 
آمدن دولت بعدی فضا بســته تر 
خواهد شد و یا اینکه می توان امیدوار 

بود که اوضاع سینما بهتر شود؟
انتظــار دارم دولت آینــده بر هر 
اندیشه و نگاه که زیســت سینما را به 
خطر انداخته و تهدیــد می کند، خط 

بطان بکشد.

نوید نیکخواه آزاد مطرح کرد؛ 

فیلمکوتاهوسینمایمستندبهحالخودرهاشدهاند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

کتاب

گردشگری

فیلم کوتاه »بیــداری« به کارگردانی امیر 
صراف ها و تهیه کنندگی ســینا سعیدیان در 
اولین حضــور جهانی خود در انگلســتان به 

نمایش درمی آید.
به گــزارش ایلنا، فیلم کوتــاه »بیداری« 
به کارگردانی امیــر صراف ها و تهیه کنندگی 
ولیــن حضــور   ســینا ســعیدیان در ا

 Lift-Off جهانــی خــود در جشــنواره
Global Network انگلســتان اکــران 

خواهد شد.
 Lift-Off یازدهمین دوره جشــنواره
Global Network از ۱۴ تــا 2۱ مــاه 
 ژوئن )2۴ خرداد تا 3۱( در انگلستان برگزار 

خواهد شد.

فیلم کوتاه »بیداری« روایت خوابی است 
که در آن فرو رفته ایم.

پانته آ بهرام، بهار کاتوزی، رامین صدیقی و 
مریم بوبانی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل ایــن فیلم عبارتنــد از کارگردان: 
امیر صرافها، تهیه کننده: ســینا سعیدیان، 
نویســنده: بهار کاتوزی، مدیر فیلمبرداری: 

محمد رســولی، تدوین: عمــاد خدابخش، 
طراح گریم: محمــود دهقانــی، صدابردار: 

میر شــجاع گراکوئــی، طراح صحنــه: امیر 
حسین دوانی، طراح لباس: سمانه حسینی، 
طراحــی و ترکیب صدا: حســین ابوالصدق، 
موســیقی: مهدی پناهی، اصاح رنگ و نور: 
فربــد جالی، جانشــین تهیه کننــده: امیر 
زمستانی، مدیر تولید: آیدین پزشکی، عکاس: 
کامبیز رحمانی فر، منشی صحنه: مونا نباهت، 
دستیار کارگردان: سعید صرافها، طراح پوستر 
و تیتراژ: محمــد بادی فر، آنونــس: حامد 

حسینی، روابط عمومی: فاطمه رستمی.

»بیداری« مهمان جشنواره ای در انگلستان شد 

فیلم های »ســبالو« و »اینجا کن است، اینجا کن نیست« 
دو مستندی هســتند که به اکران آناین در گروه هنروتجربه 

اضافه شــدند. به گزارش ایرنا، در ادامه اکران آناین فیلم های 
هنروتجربه، دو مستند سبالو و اینجا کن است، اینجا کن نیست 
نیز وارد صفحه ویژه هنروتجربه در ســایت هاشور می شوند. 
این دو فیلم که از اسفندماه ســال ۹۹ اکران پرده ای خود را در 
سینماهای هنروتجربه شــروع کرده بودند ادامه اکران خود را 
به شکل آناین دنبال می کنند و از چهارشــنبه 26 خرداد در 
صفحه ویژه هنروتجربه در هاشور قابل تماشا هستند. مستند 
سبالو به کارگردانی محسن نســاوند و تهیه کنندگی فاطمه 
معتمدآریا پرتره ای از زندگی محمود بردک نیا نوازنده و آخرین 

بازمانده از نسل منحصر به فرد سیاهان مهاجر بوشهر است. سبالو 
همچنین در الیه های زیرین خود نگاهی به تاثیر غیرقابل انکار 
رنگین پوستان آفریقایی تبار در موسیقی آیینی و سنتی جنوب 
ایران و بوشهر دارد. مســتند اینجا کن است، اینجا کن نیست 
ساخته علیرضا غفاری نیز از چهارشــنبه 26 خردادماه اکران 

آناین می شود.
در خاصه داســتان فیلم اینجا کن است، اینجا کن نیست 
آمده اســت: »جوانی از اهالی کن )از توابع شهر تهران( شیفته 

هنر سینماست.«

اکران آناین هنر و تجربه اواخر بهمن ماه با دو مستند کودتای 
53 ساخته تقی امیرانی و قصه بولوار ســاخته داود اشرفی در 
هاشور آغاز شد و با آغاز سال ۱۴۰۰ سه فیلم چی چکا ساخته رها 
فریدی، بی گاه به کارگردانی پویا اشتهاردی و وقتی پروانه شدم 

ساخته آرش زارع به آن ها اضافه شد.
سپس مستند خنده در تاریکی ساخته مژگان خالقی، شهر 
سوخته ساخته ناصر پویش و کیارســتمی و عصای گمشده 
ســاخته محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه 

۱۴۰۰ به نمایش آناین درآمدند.
همچنین دو فیلم سینمایی مکالمات به کارگردانی رضا رزم و 
جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند به کارگردانی مجتبی اسپنانی 

از چهارشنبه  ۱2 خرداد ۱۴۰۰ اکران آناین شدند.

رونق اکران آنالین با نمایش دو فیلم جدید
پردهنقرهای
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