
گزارش
 چرا ثبت جهانی عود را 
با سوریه شریک شدیم؟

اخیرا »هنر ســاختن و نواختن ســاز عود« به صورت 
مشترک با سوریه به فهرست جهانی میراث ناملموس 
یونســکو راه پیدا کرده است؛ سازی که شاید به دلیل 
محبوبیت بســیارش در کشــورهای عربی، به اشتباه 
گمان بر این باشــد که از آن مناطق وارد ایران شده 
و این در حالی اســت که این ساز اصالتی ایرانی دارد. 
حال در شــرایطی که این ســاز مشترکا با یک کشور 
عرب زبان به ثبت رســیده و از آنجا که این ســاز در 
اصل ایرانی است، برخی سوال می کنند که چرا »هنر 
ساختن و نواختن ساز عود« با یک کشور عرب زبان به 

ثبت رسیده است؟
»شب یلدا/ چله«،  »هنر ساختن و نواختن ساز عود« 
، »ســوزن دوزی ترکمن« )ترکمنی دوزی( و »پرورش 
کرم ابریشم و تولید ســنتی ابریشم برای بافندگی«،   
چهار پرونــده ایــران بودند که به فهرســت جهانی 
میراث ناملموس یونســکو راه پیدا کردند؛ درحالی که 
دو پرونده دیگِر »جشــن مهرگان« و »هنر ســاختن 
و نواختن ســاز ُرباب« از ورود به این فهرســت ناکام 
ماندنــد. از طرفی، تاکنون ۲۱ پرونده دیگر به صورت 
ملی و چندملیتی به فهرست جهانی میراث ناملموس 
یونســکو راه پیدا کرده اند که از بیــن آنها پنج مورد 
به موسیقی مربوط می شــود؛ مواردی از جمله ردیف 
موسیقی ایرانی در سال ۲۰۰۹، موسیقی بخشی های 
خراسان شمالی ۲۰۱۰، کمانچه ۲۰۱۷، دوتار ۲۰۱۹ 

و مهارت ساختن و نواختن عود ۲۰۲۲.
بربت )عود( آخرین پرونده به ثبت رســیده مربوط به 
موسیقی اســت ولی همچنان موارد زیادی در زمینه 
موســیقی باقی مانده است که باید به ثبت برسد ولی 
مســئله اینجاســت که بنا بر آنچه بهــروز وجدانی ـ 
پژوهشگر و مولف حوزه های مردم شناسی و موسیقی 
ـ به ایســنا می گوید، هر کشوری در هر دوره سهمیه 
محدودی برای ثبت موارد مختلف در فهرست جهانی 
میــراث ناملموس یونســکو دارد و باید در نظر گرفت 
کــه هر بار می تــوان تنها مواردی از موســیقی را به 
ثبت رســاند. همچنین به عقیده او اینکه تا به حال از 
بین ۲۱ مورد ثبت شــده، پنج نمونه رسما متعلق به 
موســیقی است و در مواردی همچون نوروز، زورخانه، 
تعزیه و ســاخت لنج نقش، موســیقی بسیار پررنگ 
اســت، نکته مثبتی اســت. به هر جهت همانطور که 
خود این کنوانســیون هم می گوید یکی از مهمترین 
عناصــر تشــکیل دهنده میراث فرهنگــی ناملموس 
کشورها، رقص و موسیقی است و یک سوم از عناصری 

که در جهان ثبت شده، به موسیقی مربوط است.
ّاز این پژوهشــگر می پرســیم با توجه به اینکه بربت، 
ساِز پرطرفداری در کشورهای عربی است، چرا سوریه 
از بین آنها انتخاب شــده اســت؟ می گوید: زمانی که 
هر کشــوری می خواهد پرونده ای را به ثبت برساند، 
آن پرونــده به دو گــروه ملی و چندملیتی تقســیم 
می شود. درحقیقت اگر آن پرونده تنها مختص به یک 
کشــور باشد در دســته گروه ملی قرار می گیرد و اگر 
اشتراکاتی با کشور یا کشورهای دیگر داشته باشد، در 

گروه چندملیتی خواهد بود.
او ادامــه می دهــد: در مورد پرونــده ای مانند پرونده 
»مهارت ســاختن و نواختن عود«، از طرف اداره ثبت 
میــراث فرهنگی که مســئول ثبت آثار در فهرســت 
میــراث فرهنگی ناملموس یونســکو اســت، به تمام 
کشــورهای همجوار و تمام کشــورهایی که احتمال 
می رود آن اثر را داشــته باشــند، نامه رسمی ارسال 
می شــود. در پرونده »عود« هم به تمام کشــورهای 
عربی و همســایه اعالم شد که قرار است این ساز که 
اصالتــی ایرانی و تاریخچه ای قدیمــی دارد، به ثبت 
برســد، حال اگر در کشور آنها هم این ساز در زندگی 
معاصر مردم حضور دارد، نقش و کارکرد ایفا می کند 
و تمایل دارند که به ایران ملحق شــوند، اطالع دهند 
که این پرونده را به صورت مشترک به ثبت برسانیم. 
ولی پاسخی از هیچکدام از کشورهای همجوار و عربی 

به جز سوریه دریافت نشد.
وجدانی تصریح می کند: حال اینکه کشورهای دیگر به 
هر دلیلی تمایلی به ثبت این ساز به صورت مشترک 
با ایران نداشــتند، دلیل نمی شد که پرونده را به ثبت 
نرسانیم و یا به صورت ملی به ثبت برسانیم. البته اگر 
می خواســتیم با حذف تمام کشورهای منطقه کار را 
به انجام برســانیم، یونسکو ایراد می گرفت که چرا در 
شرایطی که »عود« در کشــورهای دیگر هم کارکرد 
دارد، تــالش می کنیم آن را به نــام خودمان به ثبت 
برســانیم؟ »چرا این ایــراد را می گرفتند؟« می گوید: 
طبق سیاســت کنونی یونسکو، بهتر است کشورها به 
صورت مشترک پرونده بفرستند. نام این کنوانسیون، 
پاســداری از میراث فرهنگی ناملموس اســت که در 
سال ۲۰۰۳ تشکیل شد و ایران هم در سال ۲۰۰۵ به 

عضویت آن درآمده است.
او ادامــه می دهد: به همین جهت به آنها ثابت کردیم 
که با کشــورهای دیگر برای ارائه مشــترک پرونده، 
مکاتبه داشته ایم ولی تنها سوریه تمایل پیدا کرده که 
با ایران در تهیه و تدوین این اســناد و مدارک شرکت 
داشــته باشــد. در حقیقت تالش کردیم در راستای 
اهداف کنوانســیون عمل کنیــم، هدفی که می گوید 
ثبــت یک پرونده باید موجب صلح و صفا و دوســتی 
بین کشورها شــود و باید از ارائه پرونده هایی که بعدا 

موجب جنگ و نزاع می شود پرهیز کرد.
از او ســوال می کنیم که روابط سیاسی ایران و سوریه 
تا چه حــد در همــکاری آنها در این پرونــده تأثیر 
داشته اســت؟ پاســخ می دهد: بی تأثیر نبوده است؛ 
مثال زمانی که در ســال ۲۰۱۶ نــان لواش به صورت 
مشترک با ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان و قزاقستان 
 به ثبت می رسد، نشان می دهد که این کشورها با هم

مشکلی ندارند.
بــه او می گوییم که برخی معتقدند ثبت این پرونده با 
سوریه کار اشتباهی بوده اســت؟ آیا موافق هستید؟ 
بیــان می کند: اینکه این پرونده را با ســوریه به ثبت 
رســانده ایم، به این معنا نیســت که سایر کشورهای 
عربــی دارنده عــود، نتوانند در آینــده آن را به ثبت 
برســانند. عود به عنوان بخشــی از میــراث فرهنگی 
ناملموس ایران و ســوریه اســت که به ثبت رســیده 
است. اگر کشــورهای دیگر هم این ساز را می سازند، 

می نوازند و بخشی از هویت و میراث آنها است.

درنگ

جشــنواره ســینما حقیقت تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز 
می شــود؛ جشــنواره ای کــه از محبوبیت باالیــی در میان 
مخاطبان عام و خاص ســینما برخوردار بوده و همین، یکی 
از ویژگی های بارز این جشنواره در قیاس با دیگر رخدادهای 

سینمایی کشور است.
بــه گزارش ایرنــا، از آذر ۱۳۸۶ تا آذر ۱۴۰۱؛ ۱۵ ســال از 
تولد جشنواره ای می گذرد که بسیاری از سینمادوستان، آن 
را محبوب ترین و حتی اصیل ترین جشــنواره مرتبط با ذات 
ســینما می دانند. این میزان محبوبیت البته اتفاقی نیست؛ 
نسلی از کارگردانان به واسطه رونمایی در این رویداد، امروز به 
چهره های برجسته سینمای کشور تبدیل شده اند: از عباس 
امینی و سامان سالور تا نرگس آبیار، محمدحسین مهدویان، 
محمد کارت و... یکی از دالیلی که سبب شد تا این جشنواره 
به قطب سینمای مستند در ایران و منطقه خاورمیانه تبدیل 
شــود، بها دادن به خالقیت های فردی کارگردانانی است که 
تالش کردند تا با اســتمداد از سوژه های بکر و پرداخت های 
بدیع سینمایی، شکل دیگری از مستندنگاری حرفه ای را در 

تاریخ سینمای کشور بنیان گذاری نمایند.
همین اتفاق هم افتاد و جشــنواره سینما حقیقت عالوه بر 
استقبال نسل های مختلف فیلمســاز، توسط مخاطبان عام 
و خاص نیز با اســتقبال مواجه شــد. در ادوار نخســت این 
جشــنواره، مخاطبان خاص، توجه بیشــتری به این رویداد 
داشــتند اما در ادامه و با استقبالی که فیلمسازان و رسانه ها 
از این رویداد به عمل آوردند، نام جشنواره سینما حقیقت به 
گوش مردم نیز آشنا آمد تا نتیجه چنین رویکردی، استقبال 
مخاطبان عام از این جشنواره و رشد تصاعدی مخاطبان آن 

در ادوار گذشته باشد.
آنچه ســبب این میزان محبوبیت شــده، صراحت ویژه آثار 
مســتند اســت. علی الخصوص آن که در این جشنواره، آثار 
پذیرفته، از میان چندصد اثر شــرکت کننده انتخاب شده و 
همین فرآیند، سبب می شود تا مخاطبان، شاهد مستندهای 
حرفه ای یک ســال اخیر سینمای ایران باشــند. سوژه های 
صریحی که واگویه های مختلفی از جامعه روز ایران هستند 
و در کنار پرداخت های ســینمایی، حکم نوعی گوشــزد به 

مسئوالن را نیز دارند و این برای مخاطب، قابل باور و به دور 
از تکنیک های دراماتیک آثار بلند ســینمایی است. شاید به 
همین دلیل است که طرفداران دوآتشه این جشنواره معتقد 
هستند که سینما حقیقت، اصالت سینمایی بیشتری داشته 

و به زندگی های امروز ما، شباهت بیشتری دارد.
شــانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران از 
۲۰ لغایت ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱ به دبیری محمد حمیدی مقدم 

برگزار می شود.
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»شیوه« از برنامه هایی بود که با استقبال فراوانی همراه 
شــد و بازخوردهای فراوانی به همراه داشت. این برنامه 
بــا آغاز جام جهانــی از آنتن کنار رفت و قرار اســت با 
 پایان یافتــن جام جهانــی فوتبال قطر بــه کنداکتور 

پخش بازگردد.
برنامه »شــیوه« که طی دو ماه اخیر با مدلی مناظره ای 
و چالشــی درباره مبانی و نظریه های مرتبط با جامعه و 
حکومت روی آنتن شبکه چهار می رفت، مدتی است که 
از کنداکتور پخش این شــبکه حذف شده است. پیش 
از ایــن مجری»شــیوه« اعالم کرد که بــه دلیل پخش 

مسابقات جام جهانی فوتبال تا پایان این رقابت ها، برنامه 
نخواهند داشت. این برنامه با اجرای عطا اله بیگدلی ابتدا 
هر شب و سپس شب های زوج روی آنتن رفت و توانست 
محل بحث بســیاری از مسائل بنیادین جامعه در وقایع 
اخیر شــود. مباحثی که برخی از آن هــا برای اولین بار 
در تلویزیــون مطرح و نســبت به آن هــا تحلیل و نقد 
صورت می گرفت. حتی برخی از مهمانان این برنامه نیز 
پس از ســال ها به تلویزیون آمدند و برنامه توانســت در 
مــدت زمان پخش دوماهه خــود محل کنش و واکنش 

چهره های فرهنگی و استادان دانشگاه باشد.

»شیوه« به آنتن برمی گردد
کتاب "آموزه هــای فاطمی در زندگــی خانوادگی" به 
همت انتشارات دارالمبلغین منتشر و در دسترس عموم 

مردم قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، کتاب "آموزه های فاطمی در زندگی 
خانوادگــی" در قالب ۲۰۰ صفحــه و با قیمت ۸۰ هزار 

تومان توسط انتشارات دارالمبلغین منتشر شد.
این کتاب در دو سرفصل "آموزه های فاطمی در زندگی 
زناشــویی" و "آموزه های فاطمــی در تربیت فرزندان" 
به قلم حجت االسالم ســید علی اکبر حسینی نیشابوری 

نوشته شده است.

صداقت فاطمه زهرا )س(، امانتداری فاطمه زهرا )س(، 
مطیــع بودن فاطمه زهرا )س(، تفاهم در زندگی فاطمه 
زهــرا )س(، تعاون و همکاری در زندگــی فاطمه زهرا 
)س(، فرزنــدان فاطمه )س( و عوامل تربیت، روش های 
تربیت فاطمــه  )س( در تربیت فرزند ازجمله موضوعات 

این کتاب است.
نویســنده برای نوشــتن این کتاب، در عین استفاده از 
آموزه هــای قرآنی کریم، حدیث اهل بیت)ع( و ســیره 
حضرت زهرا)س(، بیشــتر از ۸۰ منبع را مورد بررســی 

قرار داده است.

کتاب »آموزه های فاطمی در زندگی خانوادگی« منتشر شد

15 سال با جشنواره سینما حقیقت

رییس ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ســپاه و بسیج گفت: 
دفاع مقدس باید به گونه ای روایت شــود که برای نسل جدید قابل لمس، فهم و 
درک باشد، نهضت روایتگری باید متناسب با ذایقه و روحیات جوانان و نوجوانان 

شکل بگیرد.
سردار عبدالرضا آزادی که در آیین تجلیل از خادمین کنگره ملی سه هزار شهید 
اســتان ایالم ســخن می گفت، برپایی این کنگره را حرکتی بزرگ ، مبتکرانه و 
تاثیرگذار خواند و توضیح داد: بدون شــک برگزاری کنگره شهدا را نباید پایانی 
برای پاسداشــت شهیدان واالمقام دانســت، چراکه این حرکت باید به فرآیندی 
مستمر و همیشــگی برای زنده نگه داشتن مرام شهیدان تبدیل شده و هیچگاه 
نباید متوقف شــود. رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 
و بســیج تاکید کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری بزرگداشت شهیدان برای 
آینده این نظام و انقالب حیاتی و ضروری است و راز اقتدار این ملت نیز از همین 

موضوع ناشــی می شود. یاد شــهیدان باید زنده و پیام شهدا منتقل شود و زبان 
هنر بهترین شیوه برای این منظور است، باید تمامی ظرفیت ها برای تحقق این 
امر را به میدان بیاوریم. وی یادآور شــد: امروز برگزاری کنگره شــهدا تنها برای 
بزرگداشــت شهیدان نیســت، بلکه حرکتی به منظور انتقال سیره و منش شهدا 
اســت، تا از این طریق روحیــه امیدآفرینی در جامعه را بیــش از پیش تقویت 
کنیم. امید عامل و نیروی محرکه هر حرکت و فعالیتی اســت و اگر آنرا از ملت 

ها بگیرند، بدون شــک مستکبران بر آنها مستولی خواهند شد. بنا بر تاکید رهبر 
معظم انقالب هر پنج ســال یکبار این کنگره ها برگزار شود، استان ایالم نیز باید 

از هم اکنون خود را برای کنگره دوم در سال ۱۴۰۶ آماده کند.
ســردار آزادی گفت: تدوین نقشه راه و اســتفاده از هیات اندیشه ورز در برپایی 
کنگره های شهدا باید در دستور کار باشد. سرگذشت پژوهی شهدا بویژه شهدای 
دوران دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد و بانک آثار، اســناد و ســوژه های 
شهدا نیز گردآوری شود تا از این طریق بتوان آثار فاخر از جمله کتاب و فیلم های 
سینمایی تولید کرد. دفاع مقدس باید به گونه ای روایت شود که برای نسل جدید 
قابل لمس، فهم و درک باشد، نهضت روایتگری باید متناسب با ذایقه و روحیات 

جوانان و نوجوانان شکل بگیرد.
ســردار آزادی همچنین بر ایجاد نمایشگاه و غرفه دایمی کتاب دفاع مقدس در 

بهترین نقاط شهرها برای اثربخشی هرچه بیشتر آنها تاکید کرد.

سردار آزادی: 

 سرگذشت پژوهی شهدا 
مورد توجه قرار بگیرد

بازیگر فرانســوی که متهم به آزار جنسی شــده بود، از فهرست 
چهره های نوظهور سینمای فرانسه حذف شد.

به گزارش مهر به نقل از ددالین، آکادمی ســزار فرانســه سوفیان 
بناسر بازیگر را از فهرست ساالنه چهره های نوظهور خود خط زد. 
وی از ســوی ۴ زن به آزار جنسی متهم شده بود. بناسر از جمله 
۳۲ بازیگر نوظهور فرانسه بود که فهرست اسامی آن ها ۱۶ نوامبر 
منتشــر شده بود. آکادمی سزار که در امر معرفی بازیگران دخالت 
دارد گفت پس از گزارش رســانه ها و کنتــرل قضایی این بازیگر، 
تصمیم گرفته شــد تا نام او را از این فهرست حذف کند.این نهاد 
افزود: در اسرع وقت به تامل عمیق تر درباره این امر می پردازد که 
آیا قوانین آکادمی درباره زمانی که یک چهره موضوع رســیدگی 

قضایی قرار می گیرد کافی هست یا نه.
در سال های اخیر آکادمی فرانسه به دلیل حمایت مداوم از رومن 
پوالنســکی که در آمریکا به دلیل رابطه جنسی با یک دختر ۱۳ 

ساله در ســال ۱۹۷۷ تحت تعقیب است، مورد انتقاد قرار گرفته 
اســت. پوالنسکی در دهه گذشته چند بار نامزد جایزه سزار شد و 
جایزه بهترین کارگردانی را ســال ۲۰۲۰ با فیلم »یک افسر و یک 

جاسوس« کسب کرد..
بناســر امســال یکی از بازیگران جوان فیلم »همیشــه جوان« به 
کارگردانی والریا برونی تدسکی بود که در بخش رقابتی کن امسال 
بــرای دریافت نخل طــال رقابت می کرد. پس از آنکه رســانه های 
فرانســوی گزارش کردند که او در پایان اکتبــر در پی طرح اتهام 
خشونت و آزار جنسی توسط ۴ زن، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت، 
خود وی این اتهامات را رد کرده و می گوید قربانی افترا شده است. 
آکادمی فرانســه اهدا کننده جوایز سزار، هم تای اسکار در فرانسه 
است. مراسم سزار ۲۰۲۳ در ۲۴ فوریه در پاریس برگزار می شود. 
دور اول رای دادن از ۲ ژانویه شــروع می شد و تا ۲۴ ژانویه ادامه 

می یابد و نامزدها ۲۵ ژانویه معرفی می شوند.

به دنبال طرح شکایت از سوی چهار زن؛

آکادمی فرانسه بازیگر آزارگر را از فهرست چهره های نوظهور حذف کرد
کتاب فروشان هم به فراخوان اعتصاب نه گفتند

با توجه به فراخوان  ضد انقالب برای ادامه اغتشاشــات در روزهای آینده برخی از کتاب فروشــان و 
ناشران از برگزاری طرح های تخفیفی خبر دادند.

با توجه به فراخوانی که از روزها قبل و با تبلیغات حداکثری از ســوی شــبکه های ضد انقالب انجام 
شــده بود تا از کســبه و بازاریان دعوت شود در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه با بستن فروشگاه ها و 
مغازه های خود اعتصاباتی نمایشی را شکل دهند. اعتصاباتی که در گذشته با همراهی نکردن مردم و 
بازاریان شکست خورد و عناصر ضدانقالب تالش کردند تا با تهدید و ارعاب کسبه اعتصاباتی تصنعی 
را شکل دهند، اما گزارش های میدانی حاکی است باز هم علیرغم تبلیغات گسترده برای اعتصاب در 
روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه اهالی کتاب و فرهنگ دست رد به سینه معاندان و ضدانقالب زدند و 

به طور معمول به کسب و کار خویش مشغول شدند.
خبرنگار فارس با حضور در راســته انقالب و کریمخان زند، شــاهد باز بودن کتابفروشــی ها بود که 
مانند روزهای گذشــته به فعالیت های خود ادامه می دادند. البته برخی از ناشــران چون چاپ و نشر 
بین الملل، حماســه یاران، نشر ۲۷ بعثت، صاد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و کتابفروشانی 
مثل مجموعه کتابشهر و کتابفروشی هایی که در نقاط مختلف کشور فعالیت دارند چون پاتوق کتاب 
سبزوار و فروشگاه مجازی نیوار نیز به مناسبت روز دانشجو و مقابله با این فراخوان طرح های تخفیف 

سراسری را برگزار کرده اند.

انتقاد یک بازیگر 
 چرا باید پیتزا بخوریم

 اما تئاتر نرویم؟!
»به هر که رسیدیم، می گوییم سالم علیکم ما اجرا داریم. 

اگر فالنی را دیدی، به او هم خبر بده!«
این جمله ای است که بهرام سروری نژاد می گوید. بازیگری 
که این روزها مشــغول بــازی در آخرین اجراهای نمایش 
»خونه« در تماشاخانه سنگلج است. این بازیگر و کارگردان 
که در تئاتر و رادیو مشــغول به فعالیت است، در گفتگو با 
ایسنا از شــرایط بازی در تئاتر در دوران فعلی می گوید و 
از وضعیت امنیت شــغلی هنرمندان این رشته ابراز تاسف 

می کند.
او با اشــاره به وضعیــت تبلیغات تئاتر در شــرایط فعلی 
می گوید: این روزها پوستر که دیگر کارایی ندارد. از فضای 
مجازی هم که بی بهره ایم . بنابراین تنها راه اطالع رسانی، 
تبلیغ دهــن به دهن اســت. در حالیکه تــا پیش از این 
در عرض ۳۰ ثانیه می شــد به جمــع بزرگی از مخاطبان 
درباره اجرای نمایش اطالع رسانی کرد. به جز این تعدادی 

 تراکــت هم پخــش کرده ایم کــه طبیعتا چنــدان تاثیر 
نخواهد داشت.

ســروری نژاد دربــاره تجربه بــازی در تئاتــر در وضعیت 
فعلــی توضیح می دهد: بــه هر حال هــر کاری تجربه ای 
اســت و خاطراتی از آن با آدمی خواهد ماند. متاســفانه یا 
خوشــبختانه در سال هایی که کار کرده ام، برایم زیاد پیش 
آمده در ســالنی با تماشــاگران اندک اجرا داشــته باشم. 
بنابراین کم تعداد بودن تماشاگران برایم اتفاق تازه ای نبود. 
حتــی به یــاد دارم در یکی از اجراهایمان در یک ســالن 
خصوصی، فقط یک تماشاگر داشتیم که دوست من بود و 

از شیراز آمده بود.
او با اشــاره به فعالیتش در رادیو اضافه می کند: درکارهای 
رادیویــی، لحظه اجــرا نهایتا فقط اعضای گروه ســازنده 
در کنــار آدم حضــور دارند و من همیشــه تماشــاگران 
را تصــور می کنــم، تماشــاگرانی پرشــمار. بنابراین کم 
تعداد بودن تماشــاگران هرگز در اجرایــم اثرگذار نبوده 
اســت. هرچنــد نمی تــوان منکــر تاثیر انــرژی و نفس 
 تماشــاگر شد، ولی این مســاله چندان برایم تعیین کننده 

نبوده است.
سروری نژاد در ادامه درباره حضورش در تئاتر در شرایطی 
که بســیاری از هنرمندان حرفه ای این رشــته تمایلی به 

فعالیــت ندارند، توضیح می دهد: البته که به جز نمایش ما 
آثــار دیگری هم روی صحنه رفتند. زمانی که برای اجرای 
این نمایش صحبت کردیم، شــرایط بسیار متفاوت بود. اما 
به هر حال تئاتر شــغل ماست و باید در هر شرایطی آن را 
زنده نگه داریم. خود تئاتری ها هســتند که می توانند این 
هنر را زنده نگه دارند. البته هر سالنی و هر اجرایی شرایط 
خاص خود را دارد و نمی توان حکم کلی صادر کرد. شــغل 
من تئاتر و رادیو اســت و کارمند جایی نیستم که کنارش 
کار تئاتر هم بکنم. بنابراین حفظ این شــغل برایم بســیار 

مهم است.
او در ادامه درباره امنیت شغلی فعاالن تئاتر در دوران کرونا 
و شرایط اجتماعی فعلی توضیح می دهد: متاسفانه تماشای 
تئاتر در دوران قبل و بعد از کرونا و در دوران فعلی عموما 
در سبد خانوار جایی ندارد و خانواده های معدودی هستند 
که در ســبد کاالی مصرفی شــان، جایی هم برای تئاتر و 
دیگر کاالهــای فرهنگی در نظر می گیرنــد. بنابراین اگر 
شــرایطی غیر از وضعیــت معمول ایجاد شــود، کاالهای 
فرهنگی مانند تئاتر به سرعت از سبد مصرفی خانوار کنار 
گذاشــته می شــود. چون مخاطبان فکر می کنند در این 
وضعیت چرا باید کتاب بخریم، ســینما برویم، تئاتر برویم، 
اما هیچ کس نمی گوید چرا باید پیتزا بخوریم و این چنین 

است که کافه ها و رســتوران ها همچنان به کار خود ادامه 
می دهند ولی سینما و تئاتر تعطیل می شود چون مخاطب، 
ضرورتی برای وجود آن نمی بیند. متاسفانه در بعضی جاها 
مدیران هم همین نگاه را دارنــد و وقتی با کمبود بودجه 
رو به رو می شوند، برای صرفه جویی در هزینه ها به سرعت 
تئاتر را حذف می کنند. به همین دلیل بودجه تئاتر به جای 
اینکه ارتقا پیدا کند، مدام کمتر می شــود و به تبع آن این 

هنر هم ضعیف تر می شود.
بهرام سروی نژاد ابراز تاســف می کند: پیش از کرونا مبلغ 
کمک هزینه گروه های نمایشــی بیشتر بود. هرچند همان 
زمان هم باز مبلغ چندان قابل توجهی نبود ولی یک گروه 
از آغــاز،  رقم کمک هزینه خود را می دانســت و برای آن 
برنامه ریزی می کرد ولی حــاال همه چیز برای گروه مبهم 
اســت. ضمن اینکه کمک هزینه ها کمتر شده که با در نظر 
گرفتــن افزایش نرخ تورم، فشــار مضاعفــی به گروه های 

نمایش تحمیل می شود.
نمایش »خونه« به کارگردانی نســیم تاجی تا روز ۱۵ آذر 
ماه در تماشــاخانه سنگلج روی صحنه اســت. بلیت این 
نمایــش تا پایان اجراهای آن به صورت نیم بها در ســایت 

تیوال به فروش می رسد.
این نمایش در ساعت ۱۹:۱۵ اجرا دارد.

 نکوداشت نادر طالب زاده 
در شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت 

آیین نکوداشـت یـاد و خاطره نـادر طالب زاده 
شـانزدهمین  در  کشـور  فقیـد  مستندسـاز 
جشـنواره سـینما حقیقـت برگـزار می شـود.

شـانزدهمین جشـنواره سـینما حقیقت از ۲۰ 
تـا ۲۵ آذرمـاه در پردیـس سـینمایی ملـت 
برگـزار خواهـد شـد و آثـار مستندسـازان به 

درمی آیـد. نمایـش 
پخـش آثار از یکشـنبه ۲۰ آذرمـاه در پردیس 
ملـت آغاز شـده و تا جمعـه ۲۴ آذرمـاه ادامه 
خواهد داشـت؛ مراسـم اختتامیه نیـز روز ۲۵ 

آذر مـاه در تـاالر وحـدت برگزار می شـود.
هم چنیـن طی مراسـمی در پردیس سـینمایی 
ملـت، آییـن نکوداشـت یـاد و خاطـره نـادر 
طالـب زاده مستندسـاز فقید کشـور بـا حضور 
جمعی از مستندسـازان و همـکاران وی برگزار 
و  مجـری  فیلمسـاز،  طالـب زاده،  می شـود. 
تهیـه  کننـده فیلم هـای مسـتند اسـت کـه 
اردیبهشـت مـاه امسـال پـس از پشـت سـر 

درگذشـت. بیماری  مدتـی  گذاشـتن 


