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محتوای صفحه حــرفمــردم روزنــامــه خــراســانرضــوی به طــور معمول ،بر مبنای تماسها
ـون ح ــوزه شــهــری ،اجتماعی و
و پــیــامهــای مخاطبان و شــهــرونــدان دربـــاره مسائل گــونــاگـ ِ
ســبـکزنــدگــی شکل مـیگــیــرد .بــه ایــن معنا کــه م ــردم ،از طــریــق راههـ ــای ارتــبــاطــی مثل
آیدی تــلــگــرام ،تــلــفــن ،ســامــانــه پــیــامــک و حــتــی بـهشــکــل ح ــض ــوری ،ح ــرف و دغــدغــه و
خواسته و گالیههای خــود را بــا خبرنگاران ایــن صفحه در میان مـیگــذارنــد و مــا ،عــاوه
بــر انعکاس در روزنــامــه ،در قالب پرسشگری از

پیگیر حــل آن مسئله خواهیم ب ــود .منتها بــه تــازگــی ،تصمیم گرفتیم این
مــســئــوالن،
ِ
ارتــبــاط بــا مــخــاطــبــان را بـهشــکــل عمیقتر و چــهــره بــه چــهــره ادامـ ــه دهــیـــــم و راهان ـ ــدازی
آی ــتـ ـمه ــای ــی م ــث ــل «س ـ ـ ـ ــرزده» کـ ــه س ـهشــنــب ـههــا در هــمــیــن صــفــحــه چ ـ ــاپ مــیش ــود
و بــه انــعــکــاس دردد لهــــــای مُ ــراجــعــان بــه ادارات مختلف مــشــهــد اخــتــصــاص دارد و
«تریبو نمحله» کــه هــر پنجشنبه بــه بــررســی گالیههای مــردم یکی از محلههای مشهد
میپردازد ،قدمهایی در همین مسیر است .در ادامه این راه ،تصمیم گرفتیم هرهفته
بــه شهر بیاییم و بــا شــهــرونــدان بــرای شنیدن دغدغهها و گالیههایشان در حــوز ههــای
مختلف و با تمرکز بر معیشت ،گپ و گفتی ترتیب دهیــم.
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«سینما» دوست سخاوتمندی است که
سالهاست بیدریغ ،به عالقه مندانش
فرصت زندگی و تجربههای جدید
هدیه میدهد و ما در ایران19 ،سالی
میشود که  21شهریور ،روز تولدش
را جشن میگیریم .قدمت دوستیمان
اما بیشتر از این حر فهاست و
برمیگردد به یک قرن پیش؛ وقتی
خان
مظفرالدین شاه و میرزا ابراهیم ِ
عکا سباشی در سفرشان به فرنگ،
برای اولین بار با سینما آشنا شدند و با
خودشان دوربین فیلمبرداری سوغات
آوردند .حاال سینمای ملی 119ساله
است ،اما پیر و خسته و ناتوان نیست
و اتفاقا براساس تولیدات و آمار
فروش ،یکی از پربارترین دور ههای
شکوفاییاش را سپری میکند« .در
شهر» امروز ،با یکی ،دو روز تاخیــر
–بهواسطه ایام شهادت امامسجاد(ع)
تعطیلی سینماها -به سراغ مردم
و
ِ
شهر رفتیم تا حر فهای سینماروها
و سینمانروها و انتقادها یشان از
محتــوای آثار سینمایی و حال و هوای
فیلم مشهد را
سالنهای نمایش
ِ
بشنویم و منعکس کنـیم.

پردیسهای
سینمایی
ِ
واقع در
مجتمعهای
تجاری از
استانداردهای
الزم فاصله
دارند

«بهزاد»35سالهکهجزوشیفتگانسینماست،میگوید«:منهمهسینماهای
مشــهد را امتحان کرده ام .هر کــدام مزیت هــا و معایبی دارد .مثال مشــکل
«پردیس هویزه» این اســت که پارکینگ ندارد و به تازگی هم ظاهرا بهخاطر
تامین امنیت ،چراغهای ریز کنار صندلیهای سالنها را روشن میگذارند
و عمال ،سالن کامال تاریک نمیشــود تا در اتمسفر فیلم غرق شوی« .سینما
آفریقا» هم مشــکل پارکینگ دارد ،منتهــا عالوه بر آن کیفیــت صدایش هم
غیراستاندارد است« .سینما قدس» فضا و مکان خوبی دارد اما چون نزدیک
هویزه و آفریقاســت ،کمتر در گزینه های انتخابی افراد برای رفتن به سینما
قرارمیگیرد«.پردیساطلس»خوشبختانهمشکلپارکینگندارداماسالن
هاوصندلیهایشغیراستانداردوبیکیفیتاستوستونهایوسطبرخی
سالنها ،مانع دید می شود« .پردیس گلشن» هم مشکل پارکینگ دارد،هم
ِ
محدودیت چشمگیری در اکران؛ به این معنی که فقط گلچینی از فیلمهای
رویپرده،آنهمدرسئانسهایمحـدود،نمایشدادهمیشود.بهشکلکلی
همه پردیس هایی که در مجتمع های تجاری مشهد ســاخته شده اند تا حد
زیادی از استانداردهای نمایش فیلم ،مثل تنوع محتوا ،شیب سالن ،فاصله
صندلی ها با پرده و ارتفاع پرده از زمین ،بی بهرهاند و این آزاردهنده اســت».
«فرزانهیعقوبیان»17سالههمبههمیننکتهاشارهمیکند«:آخرینباریکهبه
سینمارفتم،ازصندلیهاینامناسبوغیراستانداردسینماپیروزی،حسابی
خستهوکالفهشدموطییکی،دوساعتیکهمشغولتماشایفیلمبودم،نمی
توانستمآرامشداشتهباشمواذیتشدم.ایکاشمسئوالن،بازدیددورهایاز
تجهیزاتسینماهایمشهدداشتهباشندوچنانچهایرادیمشاهدهکردندبه
فکربرطرفکردنآنباشند.بهنظرمبدنیستگاهیمسئوالنسینماییشهر،
درالبیسینماهاحاضرشوندوانتقادهاوپیشنهادهایمخاطبانرابشنوند».

جای خالی درجهبندیسنی برایفیلمها
وکمبود آثارمناسب برای کودکونوجوان

کمدیهای سخیف و شونهتخممرغی
دیگر جذاب نیست

خانم «رضایی»  58ساله به همراه پســرش «محمد ایلیا»  11ساله ،با ما
همکالم میشــود و میگوید« :متاســفانه جای درجهبندی سنی برای
تماشای فیلم در سینمای ایران ،حسابی خالی است و خیلی وقتها ما
را به دردسر انداختـــه .چون چندین بار با پسرم به تماشای فیلمی رفتیم
ندادن ســازندگان ،تصور میکردیم مناسب همه
که بهواسطه هشــدار
ِ
افراد خانواده است اما بهشدت نامناســب بود و مجبور شدیم تا مدتها
به رفع اثرات نامطلوب سکانس های دلخراش یا الفاظ رکیک شخصیت
کارگردانی «مانی
ها از ذهن بچه بپردازیم .آخرین اثر هم ،فیلم خوک به
ِ
حال بسیار بد از سالن خارج شدیم ».ایلیا هم در ادامه
حقیقی» بود که با ِ
حرف مــادرش می گویــد« :فیلــم هایی که برای گروه ســنی ما ســاخته
میشود ،بسیار کم است و باید مدت ها ،گاهی حتی سال ها منتظر بمانم
تا بتوانم برای دیدن اثری که برای گروه ســنی کودک و نوجوان ساخته
شــده ،به ســینما بروم« ».امیرحســین» نوجوانی که اول مهــر به کالس
نهم میرود هم مــی گوید« :خانــوادهام در طول ســال تحصیلی ،اجازه
نمیدهند به سینما بروم و حرف شان هم این است که فیلم مناسب سن
و سال تو اکران نیســت .کاش هم کارگردانان ،آثاری مناسب نوجوانان
میساختند و هم مسئوالن مدارس ،هر چند ماه یکبار ما دانشآموزان
را به ســینما میبردند .ایجــاد چنین شــرایطی برای بچههــا ،آنهم در
روزهای مدرسه که با سختی درس و مشق همراه است ،خیلی خوشایند
و خاطرهانگیز است».

«امیرحســین اخالقی»  18ســاله با دلخوری می گوید« :بخــش زیادی از
تولیدهای ســینمای ایــران ،بــه کمدیهای ســخیف و لــوس و اصطالحا
سوپرمارکتیاختصاصیافتهوفکرهممیکننداینتولیدات،برایمخاطب
جوانجذاباست.گاهیتبلیغاتوآنونسجذابیبراییکفیلمبیمحتوا
پخش می شــود و ترغیب میشــوی بلیت بخری و فیلم را ببینی .اما زمانی
که فیلم را تماشــا می کنی ،محتوای جالب و ســرگرم کننــده ای ندارد و از
شوخیهایدستمالیشدهوحرکاتکودکانهکهسالهاستدرسینمای
کمدی ایران تکرار میشــود ،حالت بد میشــود .شــخصا با این شــرایط،
ِ
دیدن فیلمهای اکشن و معمایی خارجی را روی لپ تاپ و توی خانه ترجیح
میدهم« ».ســهیل حاتمیان» هم یکی دیگر از جوانان شهر است که گالیه
ای مشابه امیرحسین دارد« :من عاشق ســینما بودم اما از بس به پیشنهاد
دوستانم که به دنبال تماشای یک اثر مفرح و جذاب و ماجراجویانه بودند،
بهتماشایفیلمهایسخیفوشونهتخممرغیرفتیم،حسابیدلزدهشدم.
بازیگران این جور فیلمها مثل فتحعلی اویسی ،سحر
مدتهاســت وقتی
ِ
قریشی ،رضا شفیعیجم و ...را در آنونس یک فیلم میبینم ،جیغ میزنــم و
فرار میکنم .بعد از این تجربهها ،ترجیح می دهم با دوستانم در خانه برای
تماشای فیلم و سریالهای مورد عالقهمان که خودمان دانلــود میکنیم،
وقت بگــذارم و اگــر یکی در جمع پیشــنهاد رفتن به ســینما بدهــد ،با نظر
جوانانهفده،هجدهسالههم،آثار
مخالفهمهروبهرومیشود.ایکاشما
ِ
سینمایی موردعالقه خودمان را در سینمای ایران میدیدیم».

هزینهسینمارفتنبراییکخانواده4نفره
حدود150هزارتوماناستوکمرشکن!

سینماگران ،ما سالمندان را
فراموش کردهانــــد

سینماداران از سینماهای برتر دنیا
الگو برداری کنند

آداب تماشای فیلم در سینماها
رعایت نمیشود

آقای «موســوی»  43ســاله وقتی ســوژه گپ و گفتمان را میشنود ،می
دل خوش میخواهد .شما حســاب کن وقتی یک
گوید« :ســینما رفتنِ ،
بلیت سینما15 ،هزارتومان است و یکی ،دو بسته چیپس 10هزارتومان
و حداقل کرایه رفت و آمــد 20هزارتومان ،هزینه یک ســینما رفتن برای
یک خانواده 4نفره تقریبا 150هزارتومان درمیآیــد که برای یکی مثل
من زیاد است .خانواده من دوســت دارند هر هفته به سینما بروند و هفته
گذشته هم رفتند ،اما من به عنوان سرپرست خانواده دغدغه تامین معاش
دل خــوش برای تامین این
دارم و وقتی درآمدم خوب نباشــد ،فکر آرام و ِ
هزینه و حتی تمرکز برای تماشای فیلم ندارم .تصور کنید باید دو ساعت
در سینما ،حواسم فقط به فیلم باشد تا بتوانم لذت ببرم اما مگر دغدغه ها
و هزینه های ســنگین زندگی ،اجازه می دهد؟ از طرفی ،به خاطر همین
فشارهای مالی ،بچههایــم تالش میکنند بلیت نیم بهای تماشای فیلم
در روزهای سهشنبه را تهیه کنند اما معموال موفق نمی شوند بسکه تقاضا
زیــاد است و همیشه دست خالی از وبسایت برمیگردند».

آقای «خسروی» که  53ساله و بازنشسته ارتش است ،درددل میکند:
«ســال  62آخرین باری بود که به ســینما رفتم .به یاد مــی آورم رفتن به
ســینما و تماشــای فیلم های روی پرده ،یکی از تفریحات موردعالقهام
بود ،اما با باالرفتن سن ،کمکم حس کردم فیلمهایی که تولید میشود،
داستان عاشقی
برای من و گروه سنیام جذاب و تماشایی نیست .چقدر
ِ
دیدن ده دقیقه
از
و ازدواج و طالق ببینیم؟ تا کی شاهد فیلمهایی که بعد
ِ
اول ،میتوان تا تهش را حدس زد ،باشیــم؟ تنوع و جسارت در محتوای
دلزدگی یکی مثل من است».
ســینمای ایران کم اســت و همین ،دلیل
ِ
«ساالر» هم پیرمرد  70سالهای است که می گوید« :فیلم های سینمایی
این سالها ،متناسب با عالیق و دغدغههای نسل من نیست .می توانم
بگویم سلیقه و ذائقه نسل قبل برای تماشای فیلم سینمایی ،به فراموشی
ســپرده شــده و این یک تبعیض براساس سن اســت .من از سینماگران
میخواهم از سوژههایی که فقط برای جوانان جذاب است فاصله بگیرند
و برای کشاندن امثال من به سینما هم تالش کنند».

«سـیدجواد موسـوی»  24سـاله پیشـنهاد جـدی و مهمـی دارد« :مـن
ماهی دو ،سـهبار برای تماشـای فیلمهـای جریـان اصلی یا هنـر و تجربه
به سینما می روم و پاتوقـــم سینما هویزه اسـت و به نظرم کیفیت نمایش
فیلـم هـا و تجهیـزات سـینمایی نسـبت بـه یکـی دو سـال اخیـر بهبـود
چشـمگیری یافتـه و صـدا و تصویـر مناسـب ،وجـود کافـی شـاپ ،کافـه
کتاب و بوفه های جدا در هر البـی ،توقعات و نیازهای مخاطبان را تا حد
زیادی تامین کرده اسـت .منتها ایکاش مدیران سـالنهای سـینمایی
در ایران و اسـتان ،بـرای ارتقای خدمات شـان به مخاطبـان و مراجعان،
از سـینماهای برتر دنیـــا الگوبرداری کنند و سـعی در افزایـش امکانات
سـالنهای نمایـش فیلـم داشـته باشـند ».خانـم «صادقـی» بانـوی 40
سـاله اما نظر دیگری دارد« :به نظـر من بهجای افزایـش امکانات معدود
سـینماهای شـهر کـه معمـوال در مناطـق خـوب و برخـوردار اسـت ،در
مناطق حاشـیه شـهر هم سـالن سـینما احداث کننـد تا سـاکنان مناطق
کمبرخـوردار نیـز بتواننـد بـا هزینه معقـول بـه سـینما بروند».

«احمد»  50ســاله که یک فیلمبیــن و منتقد حرفهای اســت ،دل پردردی
درباره باید و نبایدهای تماشای فیلم بر پرده سینما که معموال در سینماها
رعایتنمیشود،داردومیگوید«:همهفیلمسازانوکارشناسانسینمایی
سالن تاریک و ساکت و بر پرده بزرگ
متفق القولند که تماشای یک فیلم ،در
ِ
و عریض سینما ،چیز دیگری اســت و قابل مقایســه با تجربه تماشای فیلم
در خانه نیســت .به همین دلیل توصیه می کنند تا جایی کــه امکان دارد،
فیلمها را در سینما تماشا کنیم .منتها تماشــای فیلم در سینما ،با توجه به
این که یک سرگرمی فردی نیست و در کنار تعداد زیادی آدم دیگر اتفاق می
افتد ،آدابی متفاوت با فیلمبینی در خانه دارد که رعایتش ،ضروری است.
مثال مهم است سعی کنیم حتما س ِر وقت در سالن حاضر شویم؛ باز و بسته
خروج نابه هنگام ،بیاحترامی به نظم و سکوت و
شــدن در ســالن و ورود و
ِ
تمرکز حاضران اســت .باید به محض شروع فیلم ،ســکوت کامل را رعایت
کنیم؛ فیلم را در سکوت ببینیم و اظهارنظر و ابراز احساسات درباره قصه و
شخصیتهارابهبعدازتماشایفیلمموکولکنیم .واقعاالزماستیادآوری
کنم در سالن سینما ،باید تلفن همراهمان خاموش یا بیصدا باشد ،چون
حتی نو ِر ناشی از چک کردن صفحه گوشی هم ،می تواند آزاردهنده باشد.
از همه سینماروها میخواهم آرام روی صندلیشان بنشینند و با حرکات
دست و ضربات پا ،مزاحم تمرکز بغلدستی یا نفر جلویی نشوند .خواهش
میکنم حتی اگر گرسنه و تشنه هســتید و میخواهید حین تماشای فیلم
خوراکی بخورید ،بدون سر و صدا و جلب توجه ،خوراکی تان را میل کنید.
نکتهآخرهماینکه:تیتراژابتداوانتهاهمجزوفیلماستوبرخیعالقهمند
به تماشایش هستند .حتی اگر بی عالقه اید یا عجله دارید ،مزاحم تماشای
بقیه نشــوید .برخی هم با نوزاد به ســینما می آیند که خب ،حرفی با آن ها
ندارم! اینها نکات ابتدایی و بدیهی تماشای فیلم در سینماست که تعداد
زیادی با رعایت نکردنش ،لذت سینما رفتن را از بقیه میگیرند».

«

آمار  5ماهه سینماهای استان؛
 1.5میلیارد فروش
1.6میلیون مخاطب

رئیس اداره سینمایی ،سـمعی و بصری اداره کل فرهنگ

دیـدن فیلـم هـا نشسـتند .طباطبایـی همچنیـن آمـار

اسـتان طی پنج مـاه امسـال  ۱۵میلیـارد و  ۷۲۳میلیون

را سـه میلیـون و  ۱۱۹هـزار و  ۳۳۶نفـر مخاطـب و ۲۴

و ارشـاد اسلامی خراسـان رضـوی گفـت :سـینماهای
و  ۲۵هـزار ریـال فـروش داشـته انـد .سـید حجـت

طباطبایـی در گفـت وگـو بـا ایرنـا اظهـار کـرد  :بـر ایـن

اسـاس یک میلیون و  ۶۳۵هزار و  ۲۸۲نفر از شهروندان

خراسـانی طـی همیـن مـدت در سـینماهای اسـتان بـه

فروش و مخاطبان سـینماهای اسـتان در سـال گذشته

میلیـارد و  ۵۰۳میلیـون ریـال اعلام کـرد .وی گفـت۵۱ :
سـالن سـینمایی بـا  ۱۰هـزار و  ۱۱۱صندلـی در  ۹شـهر

«

خراسـان رضوی وجود دارد که از این تعداد هشـت سالن

سینما در مشهد مستقر هستند.

