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  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مد یر مسئول و سردبیر:  محمد رضا شفیعی

منبع: سینما تیکت

آمار فروش سینماهای سراسر ایران

با گذشت ماه ها از برخورد با قاچاقچیان کتاب به نظر می رسد دست اندرکاران هنوز به راهکار قطعی و موثر برای مقابله با این افراد نرسیده اند و اقدامات انجام شده، اثربخشی الزم برای 
جلوگیری از این فعالیت ها را نداشته است.
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هیچکاک »همیشه استاد«

 دوباره در بازار کتاب

ش

همزمان با هفته ملی و روز جهانی کودک، بسیاری از سازمان ها و نهادهای 
متولی در حوزه کودکان و نوجوان فعال شده اند به طوری که این روزها شاهد 
برگزاری جشنواره ها و مراســم های متعددی هستیم که قرار است اهمیت 
توجه به کودکان و نوجوانان در کشور را به ما یادآوری کنند. بنیاد سینمایی 
فارابی هم روز گذشته میزبان آیینی برای تجلیل از فعاالن سینمای کودک 
بود اما به نظر می رســد فراتر از این آیین ها و مراســم ها، بررسی عملکرد 
شش ماهه گذشته دســتگاه های فرهنگی، مالک روشــن تری برای میزان 

توجه به این گروه سنی باشد.
به گزارش مهر؛ کودکان عالقه مند به ســینما از مردادماه به این سو و بعد از 
اکران فیلم »تپلی و من« سهمشان از چرخه اکران و ویترین سینماها، حتی 
یک فیلم هم نبوده درحالی که در تابســتان تعطیل بودند و زمان بیشتری 
برای تماشای فیلم های مناسب خود داشــتند؛ اما دریغ از حتی یک فیلم! 
بسیاری از سینماگران، تابستان امسال را یکی از بدترین فصل های اکران در 
سال های اخیر توصیف کرده اند، چراکه چیدمان نادرست اکران باعث شد 
بسیاری از فیلم ها نتوانند به فروش قابل توجهی برسند تا جایی که محمد 
قاصداشرفی؛ رئیس انجمن ســینماداران، عنوان کرد: اگر یک فیلم کودک 
مناسب اکران می شد می توانست جانی تازه به سینماها بدهد و این چنین 
به لطف این چیدمان، تابستان هم به فصل فیلم سوزی ها اضافه شد؛ روندی 
که با گذشــت ۱۶ روز از فصل پاییز همچنان ادامه دارد! فیلم های کودک و 
نوجوان طی هفت ماه گذشته امسال تنها سهمی دوونیم درصدی از گیشه 
سال۹۸ سینماهای ایران داشته اند. تا این جای سال، این آمار در مقایسه با 
فروش سال گذشته سینمای کودک و نوجوان حکایت از افت 5.5درصدی 
دارد. در سال۹۷ سینمای کودک و نوجوان با در اختیار داشتن ۱۲درصد از 
آمار فیلم های اکران شده در سینماها، با درآمدی ۱۹میلیارد تومانی حدود 
۸درصد از فروش گیشه ســینماهای ایران را به خود اختصاص داده بود. در 
بین ۱۰ فیلم کودک و نوجوان آن ســال، انیمیشن ســینمایی »فیلشاه« 
ســاخته هادی محمدیان با ۸میلیارد تومان، »پیشونی ســفید۲« ساخته 
سیدجواد هاشمی با ۴میلیارد تومان و »پاستاریونی« با ۲.5میلیارد تومان 
فروش، رتبه های اول تا ســوم جدول را به خود اختصاص دادند. اما سال۹۸ 
به نسبت سال قبل، متفاوت شروع شــد؛ »پیشونی سفید۳«، »تپلی و من« 
ساخته حسین قناعت و »تولدت مبارک« به کارگردانی و نویسندگی سمیه 
زارعی نژاد )که البته تهیه کننده اش؛ انســیه جهان آرا، آن را اصال یک فیلم 
کودک نمی دانست( تنها فیلم های ســینمای کودک و نوجوان بودند که از 
ابتدای امسال توانستند رنگ پرده سینماها را به خود ببینند. سهم مخاطبان 
این سه فیلم در تعداد بلیت های فروخته شده در سال۹۸ نیم درصد بیشتر 
از میزان فروششــان و حدود ۳درصد اســت. یعنی حدود 5۱۱هزار نفر در 
سینماها مخاطب این فیلم ها بوده اند که تنها برابر با نصف مخاطبان انیمیشن 
»فیلشــاه«، پربیننده ترین فیلم کودک و نوجوان سال قبل سینمای ایران 
اســت. اکران حداقلی فیلم های کودک و نوجوان در نیمه نخست سال۹۸ 
در حالی است که طبق مصوبه شورای صنفی نمایش هر سرگروه سینمایی 
موظف است حداقل یک بار در سال اقدام به اکران یک فیلم کودک کند اما 
این وعده هنوز به طور کامل عملی نشــده و تنها سرگروه های »فرهنگ«، 
»آزادی« و »اســتقالل« اقدام به ثبت قرارداد با فیلم های کودک کرده اند. 
اما به نظر می رسد در نیمه دوم سال۹۸ متولیان سینمای کودک و نوجوان 
به یکباره قصد اصالح این کارنامه را دارند و قرار اســت چهار فیلم کودک و 
نوجوان به صورت همزمان در آبان ماه اکران شوند؛ همزمانی ای که البته بعید 
نیست با اعتراض صاحبان برخی از همین آثار هم مواجه شود! »بنیامین« 
ساخته محسن عنایتی و »تورنادو« ساخته سیدجواد هاشمی دو فیلم کودک 
و »بیست وسه نفر« ساخته مهدی جعفری و »منطقه پرواز ممنوع« ساخته 
امیر داسارگر، دو فیلم نوجوانی هســتند که قرار است آبان ماه امسال اکران 
شوند؛ اکرانی که می تواند به دلیل گروه مشترک مخاطبان، به این آثار ضربه 
بزند. باید دید آیا سرگروه های دیگر نیز سرانجام زیر بار ثبت قرارداد فیلم های 

کودک خواهند رفت یا خیر.

گیشه سینامی کودک 
تکان می خورد؟
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گوینده و نویسنده
مهرداد محمدپور

سرمقاله

 15مهر هر سال، یادآور زادروز شــاعر و نقاش معاصر ایرانی، زنده یاد سهراب 

سپهری است؛ او که یکی از شاعران نوگرای پیرو سبک نیماست، پس از مدتی 

با زبان خاص خود، به بیان مضامین و مفاهیم مختلف می پردازد. از ویژگی های 

مهم سبک شعری او می توان به تشخیص)جان بخشی به اشیاء(، حس آمیزی، 

وجود تشبیهات و استعارات تازه و واسپارِی صفت به مضاف به جای موصوف، 

اشاره کرد؛ آنچه بیشتر در شعر ســهراب مورد توجه قرار می گیرد، شاد بودن و 

لذت بردن از لحظه اکنون است. به این  شیوه، دم را غنیمت دانستن نزد او مقدس 

است. شاد بودن در قاموس او، نه به معنای آلودن خود و دیگران به هوی و هوس 

است؛ نه به معنای ریاضت و ترک دنیا.

 در عرفان او، جهان حجاب نیست و در سروده هایش، همه را به سیر در لحظات 

ناب و فرحناک هستی فرامی خواند. اشــعارش گاه همچون هایکوهای به هم 

پیوسته، پیوند نامرئی با یکدیگر دارند؛ مانند گالری تابلوهای کوچک نقاشی که 

بیننده، خود را در هر یک از آن ها می بیند، از منظر شعر به آبادی ها سفر می کند، 

نقاشی می بیند، موسیقی می شنود. سهراب نگاهی تازه به هستی دارد؛ نگاهی 

یگانه به همه چیز.

 سهراب در زمانه ماست اما به شدت احساس غربت می کند. این ویژگی شخصیتی 

شاعر در شعر و زندگی شخصی اش نیز به خوبی نمایان است. از سپهری پرتره و 

عکس های زیادی به جا مانده اما این  موضوع را که به جز یکی دو ویدئوی بی صدای 

بســیارکوتاه، صدا و تصویر دیگری از وی ضبط نشده  است، می بایست یکی از 

حسرت های همیشگی تاریخ شعر معاصر تلقی کرد. گویی هرگز در این عصر 

نبوده و در گمشدگی ازلی ابدی به سر می برد!

 عالقۀ وافرش به عکس و نقاشی که بیانگر ثبت لحظه اند و نه زمان جاری، شاید 

ریشه در همین تمایل به جاودانگی در بی زمانی دارد. او می گوید انسان همیشه 

باید کودک بماند! این در صورتی ممکن است که زمان را ازلی ابدی ببینیم؛ مرگ 

را سرانجاِم کار انسان ندانیم؛ در صنعتی ترین عصر، قدیمی باشیم؛ طبیعت را 

دوست بداریم و شــاعرانه زندگی کنیم. این هستی شناسی عرفانی او در شعر 

فارسی بی همتاست و یادآور تفکر ذن، تناسخ و عرفان های شرق دور است. 

 سهراب ما را به فضاهای ناآشنایی که با تخیل شگفتی زای خود کشف کرده  است، 

دعوت می کند. او دارای اندیشۀ عرفانی خاصی است و آمیختگی این عرفان تازه 

با اشیاء، متأثر از آشنایی شاعر با شرق دور است. سفرهای او به ژاپن، هند و سایر 

نقاط جهان، جهت آشــنایی با فرهنگ و هنر جوامع دیگر، عالقه اش به فلسفۀ 

بودایی، تمایلش به اندیشه های کریشنا مورتی، آشنایی اش با زبان های فرانسه 

و انگلیسی و مطالعۀ شعر، ادبیات، هنر و فلسفۀ ملل مختلف، در شعر، نقاشی و 

حتی زندگی شخصی اش، تاثیرگذار بوده  است؛ این تأثیرپذیری عمیق را می توان 

در کتاِب انشاگونۀ »اتاق آبی« ردیابی کرد.

 تأمالت و تصورات سهراب در سروده هایش گاه چنان رنگ اسطوره ای به خود 

می گیرد و رمزآمیز می شــود که ره یافت به اندیشۀ او دشوار و نیازمند کوشش 

ذهنی و تفسیر است؛ به گونه ای که برای کشف ارتباط واژگان با یکدیگر و درک 

صحیح مفاهیم آن ها، مراجعه به اشعار قبلی شاعر اجتناب ناپذیر است.

مرد   ی       با       چشم     ها ی     شسته    !
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محمدرضا هاشمی ؛  بازیگر نمایش »زیبا«  در گفت  وگو با »صبا« :

با  این  نمایش  قابلیت هایم  را 

 در بازیگری  نشان  می دهم

با   برداشت های  خودشان

 فیلم   را  می بینند
مسعود ردایی؛  تهیه کننده  فیلم »سال دوم دانشکده من«  در گفت  وگو با »صبا« :

نگاهی به برخی از معضالت سینمای کودک  در هفته  ملی کودک

مهم اما مهجور!

روازممنوع«:
ایی»منطقهپ

انفیلمسینم
سارگر؛کارگرد

امیردا

فتهنمیشوند
دگانآثارکودکجدیگر
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ده»23نفر«:
ورده؛تهیهکنن

مجتبیفرآ

مقایسهکنیم
نمایهالیوود

ودمانراباسی
نبایدخ

رشد فزاینده قاچاق کتاب در یکی-دو سال اخیر، آسیب های زیادی به فعاالن صنعت نشر در کشور وارد کرد و در این مسیر، حق بسیاری از ناشران و کتاب فروشان که سرمایه گذاری و هزینه های زیادی 
در بازار کتاب داشتند، در سایه فعالیت سودجویان و قاچاقچیان کتاب، بی حاصل ماند.

به گزارش ایبنا؛ در این چرخه معیوب، عالوه بر ناشران، کتاب فروشان هم به عنوان آخرین حلقه تولید کتاب در جدالی نابرابر با دستفروشان کتاب، ضررهای مالی زیادی کردند؛ زیرا مردم به دستفروشانی 
اعتماد کردند که شاید تا دیروز انواع البسه را در کنار خیابان می فروختند و امروز به طمع سود بیشتر به سمت کتاب آمده  اند. بسیاری از کارشناسان نشر بر این باور هستند که اگر این آگاهی به مردم 
داده می شد تا کتاب های خود را از مکان های معتبر تهیه کنند و حتی االمکان فاکتور با ُمهر کتاب فروشی را دریافت کنند یا کتاب فروشی را ملزم کنند تا دست کم یکی از صفحات کتاب را مهر کند، 
دست بسیاری از قاچاقچیان کتاب در این مسیر بسته خواهد شد؛ زیرا اگر کتابی قاچاق باشد، فروشنده این کار را انجام نخواهد داد و آن ها به راحتی می توانستند متوجه این موضوع شوند. همان طور 
که هر کاالیی در کشور یک صنف دارد و شهروندان برای بهره مندی از کیفیت خوب و مناسب به سراغ مغازه و فروشگاه آن جنس می روند، کتاب نیز در گستره این تعریف قرار می گیرد و خرید آن از 
کتاب فروشی، بهترین و اصولی ترین راهکار مقابله با سودجویی هایی است. فروش کتاب خارج از کتاب فروشی ها در نمایشگاه های ریز و درشت شهری را شاید بتوان از نخستین دالیل ورود کتاب های 
غیرقانونی و قاچاق دانست؛ زمانی که مخاطب به حضور در نمایشگاه های مختلف عادت کند کتاب را از مکانی غیر از کتاب فروشی خریداری کند، این فرهنگ کم کم در بدنه جامعه تغییر می کند. رضا 
یکرنگیان؛ مدیر انتشارات »خجسته«، در این زمینه می گوید: نمایشگا ه های کتاب شهری یکی از عوامل رشد و توسعه قاچاق کتاب به شمار می آیند و در این باره اگرچه اتحادیه تاکنون چندین بار به 
اتاق اصناف درباره برگزاری نمایشگاه های مترو و اداره ها نامه نوشته و اتاق اصناف نیز رسیدگی به این کار را به وزارت صنعت، معدن، تجارت محول کرده، ولی تاکنون اقدام موثری انجام نشده است. او 
ادامه می دهد: مردم نیز بی خبر از آنچه پشت پرده اتفاق افتاده است، به سراغ کتاب هایی که در نمایشگاه ها عرضه می شوند، می روند زیرا نمی توانند متوجه شوند کتاب اصل است یا قاچاق. آن ها بیشتر 
به جنبه تخفیف کتاب توجه می کنند و اگر بخواهیم واقعیت را در نظر بگیریم، باید بگوییم این کار خبرگان حوزه کتاب است که متوجه تفاوت های کتاب اصل و تقلبی شوند. یکرنگیان با بیان این که 
رسانه های عمومی وظیفه دارند در این زمینه اطالع رسانی  کنند، توضیح می دهد: به نظر من هرچه مطلب در این زمینه از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه نوشته شود، کم است و فرهنگ سازی  و 
نگارش باید به صورت مستمر و ادامه دار باشد تا در بطن جامعه تاثیرگذاری مفیدی داشته باشد. همچنین معتقدم که نباید وقفه ای در بحث اطالع رسانی وجود داشته باشد. او درخصوص قاچاقچیان 
کتاب در استان ها و شهرهای مختلف، می گوید: وضعیت به گونه ای شده است که کتاب های قاچاق به وفور در اختیار مردم قرار دارند و باوجود جمع آوری دستفروشان کتاب در راسته خیابان انقالب، 
هنوز در ایستگاه های مترو و سایر مکان های مختلف، شاهد ارایه این کتاب ها هستیم. یکرنگیان درباره تبعات این موضوع عنوان می کند: مشکل این جا است که فروش چنین کتاب هایی به بدنه صنعت 
نشر آسیب وارد می کند؛ به خصوص کتاب فروشانی که سرمایه زندگی و عمر خود را در این حرفه گذاشته اند اما اکنون دچار بحران شده اند زیرا یک فرد به راحتی در میدان و کنار خیابان کتاب قاچاق 
را با تخفیف می فروشد. مجید طالقانی؛ مدیر فروشگاه خوارزمی که سال ها تجربه کتاب فروشی را در کارنامه فعالیت هایش ثبت و ضبط کرده است، با گالیه از ورود افراد سودجو به بحث دستفروشی 
کتاب می گوید: به نظرم تا زمانی که مشکل برخورد با قاچاقچیان کتاب به صورت ریشه ای حل نشود با دستگیری تعداد یا جمعی از این افراد باز هم شاهد حضور آن ها در صنعت نشر خواهیم بود. او ادامه 
می دهد: در گذشته هم دستفروش کتاب بود اما آن ها فقط خرید و فروش کتاب های نایاب را انجام می دادند که اغلب از کتابخانه های شخصی افراد خریداری می شد؛ نه این که بروند کتاب های پرفروش 
ناشران دیگر را کپی کنند و به اسم کتاب واقعی با کتاب سازی به مردم بفروشند. طالقانی با اشاره به کشف حجم زیادی کتاب در سال گذشته، عنوان می کند: سال گذشته قاچاقچیان کتاب و سرمنشأ 
آثار قاچاق شناسایی و دستگیر شدند اما قوه قضاییه چه برخوردی با آن ها انجام داد تا درس عبرتی برای دیگران باشد یا حتی خود افراد از این کار پشیمان شوند؟ در پاسخ باید بگویم هیچ! حتی برخی 
از آن ها به روش های دیگر تولید کتاب قاچاق روی آوردند. او با بیان این که تولید و فروش کتاب قاچاق در شهرســتان ها رشد زیادی داشته است، می گوید: حتی در برخی موارد هم دیده می شود که 
کتاب های قاچاق به دلیل مشکالت مالی در برخی شهرها و استان ها توسط برخی کتاب فروشان به فروش می رسد که باید به آن رسیدگی جدی شود. طالقانی با طرح این موضوع که نمایشگاه های استانی 
کتاب یکی از عوامل رشد ناشران در این حوزه شده اند، می افزاید: در طول این سال ها بارها گفته ام که اگر بودجه نمایشگاه استانی صرف ساخت باغ کتاب در هر استان و شهر می شد، قطعا نتایج بسیار 
بهتری برای صنعت نشر کشور به همراه داشت. او همچنین افزایش ویترین کتاب را یکی از راهکارهای برخورد با دستفروشان و قاچاقچیان کتاب می داند و می گوید: اگر شرایطی ایجاد شود که در تهران 
و سایر شهرها، کتاب فروشی در محله های مختلف راه اندازی شود، قطعا شاهد کاهش فعالیت این افراد خواهیم بود؛ زیرا کتاب به وفور در کتاب فروشی ها وجود دارد و مردم هم ترجیحا کتاب فروشی 
را انتخاب می کنند.طالقانی تاکید می کند: در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که با دستگیری و کشف چند انبار به شکل کلی با این گروه ها برخورد و صحنه پاک شود. بسیاری از کشورها برای 
برخورد با پدیده های غیرفرهنگی مثل چنین موردی کار دسته جمعی و گروهی انجام 
می دهند؛ به عنوان مثال در این زمینه می توان به افزایش ویترین کتاب کمک کرد، زیرا 
تعداد کتاب فروشی ها نسبت به ناشران بسیار محدود است. به گفته او، این حجم کتاب که 
هر سال توسط ناشران منتشر می شود باید محل عرضه داشته باشد و به نظرم شهرداری 
با توجه به ظرفیت  و پتانسیلی که در اختیار دارد می تواند پای کار بیاید تا به صورت جدی 
با قاچاقچیان کتاب برخورد شود. باید شرایط مختلف را در نظر گرفت تا جلوی قاچاق 
کتاب گرفته شود. اکنون کتاب فروشان، حداکثر تخفیفی که از قیمت پشت جلد دریافت 
می کنند ۲5درصد اســت که با توجه به تخفیف های ۴۰ و 5۰درصدی دستفروشان و 
قاچاقچیان کتاب، به نظر می رسد که به این ترتیب کتاب فروشان قادر به رقابت با بازار 
کتاب قاچاق نیستند و طبیعتا چنین موضوعی موجب رکود کسب و کار و اخالل معیشت 
آن ها می شود. در پایان باید گفت که شرایط اقتصادی کتاب فروشان و خألهای قانونی 
در این حوزه ازجمله عوامل مهمی است که سیاست گذاران و دست اندرکاران فرهنگی 
می  توانند با در نظر گرفتن این فاکتورها، به دنبال راهکاری قانونی و اساسی برای مقابله با 
قاچاقچیان کتاب باشند. هرچند در این میان در دسترس قرار دادن کتاب و آگاهی بخشی 

به جامعه نیز از دیگر اقداماتی است که باید جدی گرفته شود.

قاچاق کتاب همچنان ریشه می دواند

فارس

کتاب آلفرد هیچکاک با عنوان 
»همیشه استاد« از معروف ترین 
کتاب های حوزه سینما پس از 
هفت ســال با ویراست جدید و 
طرح جلدی متفاوت راهی بازار 
نشر خواهد شــد. این کتاب به 
کوشش مســعود فراستی برای 
نخستین بار در سال۹۱ با تیراژ 
۲۲۰۰ جلد توســط انتشارات 
ســاقی چاپ و راهی بازار نشر 
شده بود. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: آلفرد هیچکاک طی 
نیم قرن با 5۳ فیلم تلویزیونی بر 
همه تماشــاگران عالم سیطره 
یافت و بر همه فیلمسازان بعد 
از خود تاثیر گذاشــت. تاثیرش 
بر ســینما، عظیم تر و عمیق تر 
از آن اســت که بتوان حقش را 
ادا کرد. هیچکاک پیچیده ترین 
سینماگر تاریخ سینماست و در 

عین حال ساده ترین آن.

هفته نام فیلم
نمایش

تعداد 
سالن

فروش کلی )تومان(

855۳,8۳۳,۳۳۰,۰۰۰ایده اصلی

11662,187,711,۰۰۰رد خون
21221,52۰,464,۰۰۰کلوپ همسران

21۰۰۹۳7,1۳۳,۰۰۰مردی بدون سایه
6188۰1,1۹۳,۰۰۰روسی

2112726,88۰,۰۰۰شاه کش
5162۹2,4۹۳,۰۰۰چاقی

2842۳6,571,۰۰۰کروکودیل
شکستن همزمان 
بیست استخوان

2۳522۳,417,۰۰۰

5۹۳8,5۳5,۰۰۰برمودا


