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   رضا کیانیان در تازه ترین حضور خود در تئاتر با نمایش »دکتر نون زنش را بیشتر از 
مصدق دوست دارد« به کارگردانی  هادی مرزبان به تاالر وحدت می رود. البته این حضور تنها 
به ایفای نقش خالصه  نمی شود و کیانیان با این نمایش به عرصه طراحی صحنه هم 
بازمی گردد. این بازیگر آخرین  بار در  سال ۹۳ با بازی در نمایش »مردی برای تمام فصول« کار 

بهمن فرمان آرا در تاالر وحدت روی صحنه رفت.  

   سعید داخ نمایش »شک« را در تماشاخانه »دیوار چهارم« به 
 روی صحنه می برد. »شک« اثری از جان پاتریک شنلی ا ست که 
آزاده شاهمیری آن  را ترجمه کرده است. در این اثر که گروه صنعتی 
و بازرگانی »مستر« تهیه کنندگی آن  را به  عهده دارد،  هادی سبزه ئی، 
پونه عاشورپور، حانیه میرزاحسینی و الهه اصغری درمقام بازیگر 
به  روی صحنه می روند. این اثر نمایشی از یکم تا سی ام بهمن ماه 
٩٨، هر شب ساعت ٢١ به  مدت ٦٠ دقیقه در تماشاخانه »دیوار 

چهارم« به  روی صحنه خواهد رفت.  

   عادل بزدوده قصد دارد نمایش »حادثه ای در شهر عروسک ها« را که  سال ۱۳۵۰ در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان تولید و اجرا شد، فروردین ۹۹ روی صحنه ببرد. عادل 
بزدوده با اشاره به اینکه »حادثه ای در شهر عروسک ها سرمنشأ و سرآغاز اجراهای مدرن 
تئاتر عروسکی بود« گفت: »عروسک ها و دکور این نمایش بعد از اجرای  سال ۵۰ به من 
سپرده شد و من با مراقبت از آنها، با اجرای مجدد این اثر که چهل وهشت ساله شده است، 

ادای دینی می  کنم به زنده یادان اردشیر کشاورزی و کامبیز صمیمی مفخم.«  

   برندگان دومین جشنواره بین المللی »نگاه به آینده« مشخص شدند. هیأت داوران 
این جشنواره، متشکل از سیف اهلل صمدیان، محمود کالری، حمید جبلی و مهدی آشنا 
اعالم کردند که از میان ۶ هزار و ٨٧٣ اثر داوری شده، جایزه ویژه و بزرگ جشنواره به پژمان 
موالیی تعلق گرفته و امیر عنایتی، یاسر محمدخانی، حامد خلیلی و سحر حسن زاده، علی 
اسدی، روپام سن و سودیپ داس هم دیگر برندگان این جشنواره هستند که در زمینه 
عکاسی با موضوعاتی چون بهداشت و سالمت، آموزش و تحصیل، توسعه پایدار، سفر و 

گردشگری و محیط  زیست برگزار شده بود.  

   سریال »خواب زده« به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری که در 
ژانر ماورایی و هیجانی ساخته شده، به شبکه نمایش خانگی آمد. سعید نعمت اله 
نویسندگی »خواب زده« را برعهده داشته و این نخستین سریال مقدم برای شبکه 
نمایش خانگی است. »خواب زده« عالوه بر نسخه فیزیکی در پلتفرم های اینترنتی نیز 

توزیع خواهد شد.

حسین سناپور، نویسنده، در 
یادداشتی به فحاشی در فضای 
مجازی واکنش نشان داد. او به 

بهانه توهین های مجازی به 
محمود  دولت آبادی، به بهانه 

رخدادهای اخیر، نوشت: »فرق 
نمی کند فحش دادن  از روی 

عصبانیت باشد یا 
مرعوب کردن، کاری است 

 الت مآبانه.کاری است ناشی از 
ناتوانی در مجاب کردن یا 

انتقادکردن. کاری از قبیل 
چاقوکشیدن یا 

دست به یخه شدن. حیرت آورتر 
و  مشمئزکننده تر از همه 
فحش دادن اهل ادب و 

فرهنگ است. فحاشی به هر 
دلیلی که باشد، توجیه کننده 

فحاشی نیست. فحاشی 
 هم سطح کردن خود با 

الت هاست. فحاش می خواهد 
نشان بدهد که احترامی برای 

شنونده اش قائل نیست، اما 
پیش از آن به هر کسی  که آن را 

شنیده و به خودش بی احترامی 
می کند. او نفس کالم را بی اعتبار 
می کند و کالم را تا سطح چاقو و 

مشت پایین می آورد .  حال اگر 
نویسنده و نویسنده هایی 

چنین کنند،  چه قضاوتی درباره  
آنها می شود کرد؟ اگر این 

نویسنده ها اعتباری هم داشته 
باشند و  انتظار از آنها بیشتر از 
نویسنده های بی اعتبار باشد 

چه؟ نویسند گی در ایران 
هیچ وقت چنین کم اعتبار 

نبوده. عجیب نیست اگر با  این 
فحاشی ها نامعتبرتر هم 

بشود.«  

کالم را تا سطح چاقو پایین 
نیاوریم

]شهروند[ رابرت دنیرو که در 
سه سال اخیر انتقادات تند و 
بی پرده ای از رئیس جمهوری 

آمریکا، دونالد ترامپ کرده، در 
 مراسم انجمن بازیگران آمریکا 

نیز از فرصت استفاده کرد و 
ترامپ را مورد هجوم قرار داد.  

رابرت دنیرو که در جشن ساالنه 
انجمن بازیگران آمریکا به صورت 

ویژه از او تقدیر شد؛ در این 
مراسم درباره انتقادات و 
اعتراضاتی  که نسبت به 

سیاست های ایاالت متحده 
انجام داده، گفت: »خیلی ها به 

من می گویند که درباره سیاست 
حرف نزنم، اما مجبورم که  درباره 

این جور چیزها هم حرف بزنم. ما 
یک کار درست داریم و یک کار 

غلط و یک سوءاستفاده از قدرت 
و نمی شود اینها را  یکی دانست. 

واقعیت این است که ما در 
وضع وخیمی هستیم و مجبورم 

که حرف بزنم، به عنوان یک 
شهروند من همان  حقی را دارم 

که دیگران دارند و اگر صدای من 
از بقیه بلندتر است باید هرجا که 

دیدم از قدرت سوءاستفاده 
می شود، بگویم .« 

ادامه سریال رابرت دنیرو 
علیه ترامپ

راه  نجات از آشفته بازار کتاب فروشی ها 
غ از پرداختن به آمار تعطیلی کتاب فروشی ها، باید به عوامل دخیل در این ماجرا  فار
، نایب رئیس اتحادیه  پرداخت و اینکه چگونه می توان با آن مقابله کرد. محمود آموزگار
توضیح  به  »شهروند«  پرسش  دو  این  به  پاسخ  در  تهران  کتاب فروشان  و  ناشران 
اصلی ترین مشکل حوزه نشر پرداخت: »بازار کتاب پررونق نیست، بنابراین شاید بهتر 
است ناشران قبل از ورود به حوزه نشر، مدتی کتاب فروش باشند، چون در این صورت 
متوجه سختی کار کتاب فروشی خواهند شد.« از نظر او متقاعدکردن مخاطب برای خرید 
کتاب در این بازار کم رونق هنر کتاب فروش است، آن هم در شرایطی که کتاب فروش 
با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند: »کتاب فروش ها رقبایی دارند که در این 
بازار نحیف کتاب ها را با تخفیف می فروشند و گاهی این اتفاق از سوی ناشران می افتد. 
موسسات دیگری با فروش کتاب به صورت آنالین و با قیمت پایین تر این روزها رقیب 
دیگری برای کتاب فروشی ها هستند.« اما موضوع دیگر، نمایشگاه کتاب است که به 
عقیده بسیاری از اهل فن، حتی روی زمان بندی خرید کتاب اقشار هدف کتاب فروشی 
را به فصل  زیادی می گذارد: »دانشجویان و دانش آموزان تمام خریدهای خود  تأثیر 
نمایشگاه و خرید از طریق یارانه موکول می کنند. دانشجو 4٠ درصد یارانه خرید کتاب 
دارد و ١٠ درصد هم تخفیف نمایشگاهی است و طبیعتا کتاب فروش ها نمی توانند در این 
شرایط با نمایشگاه رقابت کنند، بنابراین بازار کتاب شان هر روز الغرتر می شود.« البته 
به همه اینها، قاچاق کتاب و پایین آمدن قیمت تمام شده کتاب ها را در نمایشگاه ها، 
میان بساط دست فروش های مترو و فروش آنالین اضافه کنید: »مجموعه این اتفاقات 
شما را به جایی می رساند که اگر سرقفلی ملک تجاری را به فروش کتاب اختصاص دهید، 

نمی توانید هزینه ها را پوشش دهید.« 
البته نه اینکه هیچ راهی برای فرار از این مشکالت نباشد؛ در سال های گذشته 
بوده اند مجموعه هایی که با هوشمندی و راه اندازی فروش آنالین کتاب از فروشگاه 
یا ایجاد باشگاه مشتریان،  اطالع رسانی و تبلیغات گسترده از طریق شبکه های مجازی 
توانسته اند تا حدی از حاشیه ضرر دور شوند؛ مثل پردیس کتاب  مشهد. این پردیس 
یکی از نمونه های موفقی است که با بیش از ٢4 کارمند از پس هزینه های خود برآمده 
است. در این پردیس قفسه های  لوازم التحریر، کاالهای لوکس و تزیینی، کتاب گویا و 
اتاق موسیقی، صنایع دستی و اتاق بازی بچه ها در کنار غرفه های منظم فروش کتاب در 
طبقات اول و دوم مجموعه قرار دارد و کتاب های جدید آنها از طریق باشگاه مشتریان 
اطالع رسانی می شود. نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران هم همین 
نمونه موفق را مثال می زند و می گوید: »کتاب فروشی ها هم باید کسب و کار خود را 
به روز کنند و راهی برای فروش کتاب پیدا کنند. در همین راسته انقالب تهران هم تعداد 
زیادی از کتاب فروشی ها با همین مشکالت اقتصادی توانسته  اند سر پا بمانند.« قطعا 
الزم است دولت و صنوف مرتبط با چاپ و نشر و فروش کتاب هم اقداماتی انجام 
دهند تا بازار کتاب را حفظ کنند:  »سهم کتاب فروش ها از قیمت پشت جلد کتاب 
باید به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود. این سهم در حال حاضر ٢5 درصد است، 
اما در بسیاری از کشورها این سهم 4٠ درصد و در کشورهای اروپایی ٣٣ درصد است. 
البته به تازگی در کشور فرانسه به دنبال افزایش سهم کتاب فروش ها از ٣٣ درصد به 
٣5 درصد هستند. صنف باید زمینه های افزایش این سهم را فراهم کند.«  سازوکار توزیع 
و فروش کتاب هم با مشکالتی ازجمله زمان بر بودن چرخه بازگشت پول مواجه است 
که در طوالنی مدت به چرخه نشر کتاب آسیب می زند: »کل گردش مالی حوزه کتاب- در 
خوش بینانه ترین حالت و اینکه تمام کتاب های تولید شده به فروش برسد-حدود ٣ تا 
4 هزار میلیارد است. سازمان امور مالیاتی به جای درگیر شدن با این مسأله، باید فکری به 

حال فرارهای مالیاتی کند.« 

کتاب فروشی هایی که ُمهر تعطیلی خوردند
کتاب فروشی های بسیاری در سال های گذشته در تهران و شهرستان ها تعطیل 
نشر  کتاب فروشی  رود،  نشر  کتاب فروشی   ، ویستار کتاب فروشی  مثل  شده اند؛ 
کتاب فروشی  آسیا،  کتاب فروشی  مثلث،  کتاب فروشی  مهرگان،  کتاب فروشی  نی، 
بین الملل اهواز و خیلی های دیگر. سرنوشت ساختمان بعضی از این کتاب فروشی ها 
هم درنهایت به کافه و ساندویچی گره خورد. هر کدام از این کتاب فروشی ها در برهه ای با 
نوشتن یادداشتی با کتاب ها و قفسه های کتاب شان خداحافظی کردند. پارسال سعید 
مقدم، در صفحه اینستاگرام خود درباره تعطیلی کتاب فروشی رود نوشت و از مشکالت 
مالی و حمایت نکردن نهادهای مربوط گفت. البته قصد آنها از فروش کتاب فروشی 
تأمین مکان بزرگ تر بود، اما از بخت بد با بحران اقتصادی آن روزها هم زمان شد و 
نتوانستند مکان دیگری را خریداری کنند، بنابراین به ناچار با مخاطبان شان خداحافظی 
کردند و این اطالعیه را پشت شیشه کتاب فروشی چسباندند: »برخالف میل باطنی ام 
الزم است خدمت همه دوستان و عزیزان کتاب خوان، تعطیلی کتاب فروشی رود را با 
۲۰ سال سابقه اعالم کنم. محل فعلی کتاب فروشی رود به منظور تجهیز و ارتقا فروخته 
شد، اما با رشد ناگهانی و انفجاری قیمت ها متأسفانه دیگر قادر به تهیه مکان مناسب 
برای کتاب فروشی نیستیم. ۲۰ سال حمایت شما عزیزان، تکیه گاه ما بود، اما دیگر 
بدون تسهیالت و تأمین مالی از طرف نهادهای مربوطه قادر به ادامه راه نیستیم. از این 
طریق بنده و مجموعه کتاب فروشی نشر رود مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را به 

اطالع تمامی عزیزان اهل قلم و عالقه مندان کتاب می رسانیم.«
همچنان  و  است  جریان  در   ٩4 از  سال  که  هم  طهوری  کتاب فروشی  تعطیلی 
سید  از  نقل  به  مجازی  شبکه های  پیش  روز  چند  می شود.  شنیده  آن  زمزمه های 
احمدرضا طهوری خبری را منتشر کردند که حکایت از تعطیلی این کتاب فروشی داشت. 
خ های  چر ولی  کنم  حفظ  را  انتشارات  می خواهم  ندارم،  جنگیدن  برای  جانی  »دیگر 
کتاب فروشی این گونه نمی گردد، منتظرم تا پایان بهمن ماه تصمیم نهایی را اعالم 
کنم.«  او چند روز بعد در گفت وگو با ایلنا خبر منتشرشده را تکذیب کرد: »نمی دانم به 
چه دلیل خبر تعطیلی کتاب فروشی طهوری بدین شکل در فضای مجازی منتشر شده 
است. این کتاب فروشی تعطیل نمی شود و ما هیچ تصمیمی برای تعطیلی آن نداریم 
بلکه براساس شرایط کاری محل جدیدی را در خیابان فروردین در میدان انقالب تدارک 

دیده ایم و قرار است کتاب فروشی از محل فعلی خود به این ساختمان منتقل شود.« 
کتاب در سبد کاالی خانوار نیست و همین، کار را برای کتاب فروشی ها سخت کرده 
است. اگر پای درد دل کتاب فروشی ها بنشینید، آنها هم حتما به این نکته اشاره 
خواهند کرد که در شرایط گرانی کاغذ حمایت های دولتی کم است. حمید خلیلی، 
مدیر انتشارات شهید کاظمی که  سال ۹۶  به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شد، کاهش 
اقبال مردم به کتاب و کتاب خوانی، گرانی کاغذ، افزایش هزینه های اداره کتاب فروشی، 
کمبود تبلیغات در معرفی کتاب و برنامه های فرهنگی را از مهم ترین دالیل تعطیلی 
کتاب فروشی ها می داند. طبق آماری که دو  سال پیش موسسه خانه کتاب اعالم کرد، 
تعداد کتاب فروشی های کشور در خوش بینانه ترین حالت به ۶ هزار واحد می رسد. 
کمک درسی  کتاب درسی و  و  یک هزار مورد هم  لوازم التحریر  این تعداد  از  نیمی 
می فروشند، بنابراین دو هزار کتاب فروشی دایر در تهران و شهرستان ها داریم که ٢٠٠ 
مورد آن با خطر تعطیلی مواجهند. البته در این شرایط محمود آموزگار می گوید که در 
چند ماه گذشته تعداد تأسیس کتاب فروشی ها نسبت به تعطیلی آن بیشتر بوده 
است: »فقط در شمیرانات تعداد ٣٠ کتاب فروشی ایجاد شده است و این نتیجه 
آوردن بخشی از یارانه نشر برای تجهیز کتاب فروشی هاست که وزارت ارشاد آن را انجام 

داده است.« 

نظر نایب رئیس اتحادیه درباره تعطیلی کتاب فروشی های تهران  

کتاب فروش ها به روز شوند
   ]نیره خادمی[ کتاب های بی زبان و رفیق و یار مهربان نخستین قربانیان شرایط نامناسب اقتصادی اند. در سال های پیش، کم نبوده اند کتاب فروشی هایی که چراغ شان 
برای همیشه خاموش شد و هر روز هم به تعدادشان اضافه می شود. حاال هم زمزمه های تعطیلی شهر کتاب فدک با سابقه بیست ساله شنیده می شود. کیان  افراز، مدیر شهر 
کتاب فدک به تازگی از تعطیلی این کتاب فروشی با سابقه فعالیت بیست ساله خبر داده و حتی از چند وقت پیش همه کاالهایش را حراج کرده است. بنابراین شهر کتاب فدک هم 

مثل سایر کتاب فروشی های انتشارات افراز در گرگان و اراک تعطیل خواهد شد و بعید است در سال های بعد با مدیریت دیگری فعالیت خود را از سر بگیرد.  
اما تلخ تر از تعطیلی، ماجرای تأثیر یک فرهنگسرا در فروش این شهر کتاب است: »پنجره های سمت خیابان این کتاب فروشی، با شیشه هایی که تماما سبزرنگ  است، 
پوشیده شده است؛ در نتیجه از بیرون هیچ دیدی به داخل فروشگاه نیست.« مدیران این کتاب فروشی سعی کردند با تغییر و جابه جایی ورودی، این خسارت را جبران کنند اما 
شهرداری با آنها موافقت نکرد، بنابراین مدت زمان زیادی را بدون ویترین ماندند. فرهنگسرا حتی اجازه نداده است آنها کوچک ترین تغییری در ویترین شان بدهند، نه تنها کمکی 
نکردند که حتی سمت دیگر کتاب فروشی را بستند و ناهارخوری ساختند. بعد هم با برگزاری ماهانه نمایشگاه هایی با تخفیف 5٠ درصدی همه درهای نجات شهر کتاب فدک را 

بستند. کیان افراز می گوید که دیگر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و شرایط اقتصادی موجود، ادامه کار در این کتاب فروشی برایم ممکن نیست.
  اولیویه آسایاس جایزه سینمای فرانسه ۲۰۲۰ را برای تأثیرش بر سینمای فرانسه از »یونی 
فرانس« دریافت کرد. در مراسمی که برای تجلیل از این کارگردان برگزار شد، او جایزه اش را به 
ژولیت بینوش بازیگر تقدیم کرد و گفت بدون او و شهرت بین المللی این بازیگر مطرح، این 
فیلم ها تا این حد موفق نمی شدند. آسایاس با بینوش در فیلم های »ساعت های تابستان«، 

»ابرهای سیلس ماریا« و »غیرداستانی« همکاری کرده است. 

  نمایش بی خبر یک فیلم کوتاه جدید از دیوید لینچ در هفتادوچهارمین سالگرد تولد این 
سینماگر سوررئال یک بار دیگر نام او را به عنوان یکی از نوابغ دنیای سینما رسانه ای کرده 
است. این فیلم با عنوان »جک چه کار کرد؟« در شبکه نت فلیکس به نمایش درآمده و درباره 
میمونی است که احتماال مرتکب قتل شده است. لینچ این فیلم را در کمپانی خودش 
»ابزوردا« ساخته و این نخستین فیلم کوتاه او پس از فیلم کوتاه »سر مورچه« در  سال ۲۰۱۸ 
است. لینچ آخرین بار با فیلم »امپراتوری داخلی« در  سال ۲۰۰۶ روی پرده سینماها آمده بود. او 

در  سال ٢٠١٧ نیز سریال »تویین پیکس« را روی آنتن فرستاده بود. 

  نهمین جشنواره بین المللی فیلم کودک کلکته با نمایش سه فیلم ایرانی نگاهی ویژه به 
سینمای ایران داشته است. در این دوره فیلم  »بیست و یک روز بعد« به کارگردانی محمدرضا 
خردمندان به همراه فیلم کوتاه »وقت لبخند انار« به کارگردانی رهبر قنبری و انیمیشن کوتاه 

»آقای گوزن« به کارگردانی مجتبی موسوی به نمایش در آمده اند. 

  مستند »روابط خانوادگی« به کارگردانی ناصر ضمیری در نوزدهمین دوره جشنواره 
مستند »هلسینکی- داک پوینت« در کشور فنالند به نمایش درمی آید. در این جشنواره ٩٦ 
فیلم مستند به صورت غیر رقابتی از هفتم تا سیزدهم بهمن در شهر هلسینکی به نمایش 
درخواهند آمد. همچنین با نمایش مستندهای »خانه مادری ام مرداب«، »دماغ به سبک 
ایرانی«، »از پس برقع«، »آخرین روزهای زمستان« و »سایه های بی خورشید« از مهرداد 

اسکویی نیز در این جشنواره تجلیل می شود.

روی خط سینما 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

نسیم اعتمادی/ شهروند

»شکستن همزمان بیست استخوان« بهترین فیلم 
جشنواره ایرانسی

جشنواره  فیلم مستقل ایرانسی که با همکاری فارسی سینما سنتر »FCC« برگزار 
می شود با اهدای جایزه بهترین فیلم به »شکستن همزمان بیست استخوان« با نام 
بین المللی »رونا، مادر عظیم« به کارگردانی جمشید محمودی  یکشنبه شب در شهر 
پراگ پایان یافت. جایزه بهترین فیلم از نگاه مردمی این جشنواره هم به »قصر شیرین« 

ساخته رضا میرکریمی اهدا شد. 
ایرانسی روز  پانزدهم ژانویه )برابر با بیست وپنجم دی ماه( با نمایش فیلم »قصر 
شیرین« ساخته رضا میرکریمی آغاز شد. این جشنواره پس از پایان نمایش آثار و برگزاری 
اختتامیه  در شهر پراگ، در تاریخ های بیست ویکم و بیست ودوم ژانویه در شهر برنو 
)شهر دیگری در چک(، بیست وسوم، بیست وچهارم و بیست وپنجم ژانویه در شهر 
کوشیتسه اسلواکی، و پس از آن سی ام و سی ویکم ژانویه در شهر براتیسالوا پایتخت 

اسلواکی برگزار می شود.  
)پرویز  طال  هستند:    عناوین  این  ایرانسی  جشنواره  در  حاضر  بلند  فیلم های 
شهبازی(، کرم های شب تاب )بانی خشنودی(، عرق سرد )سهیل بیرقی(، تهران شهر 
رونا مادر عظیم )جمشید  و  )نیما جاویدی(  خ پوست  عشق )علی جابرانصاری(، سر
محمودی(. همچنین دو فیلم زنان بدون مردان )شیرین نشاط( و چهارشنبه سوری 

)اصغر فرهادی( در بخش فیلمسازان پیش  رو این جشنواره به نمایش درمی آیند. 

خبر آخر

منهای سینما


