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صحبتهاي رئيسجمهور اين برداشت را ايجاد كرد كه ايشان مخالف مميزي هستند
مميزي قان�ون اس�ت ،انتظارمان اين اس�ت كه مجري�ان قانون به
قانون عمل كنند ،ام�ا صحبت آقاي رئيسجمهور اين برداش�ت
را در جامع�ه ايج�اد كرد كه ايش�ان مخال�ف مميزي هس�تند.

روش برخورد با فتنهه�ا (اخالقى،
سياسى)
َقال َ [عليه السلام] ُك ْن فِ�ى ال ْ ِف ْتنَه
ون َ
ب َو لاَ ضَ ْر ٌع
َكاب ْ ِن ال َّل ُب ِ
 لاَ ظ ْه ٌر َف ُي ْر َك َ
ب
َف ُي ْح َل َ
درود خدا بر او ،فرم��ود :در فتنهها چونان
شتر دو ساله باش ،نه پشتى دارد كه سوارى
دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.

حجتاالسالم سيدعلي طاهري ،سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه در كميس��يون فرهنگي تالش داريم همه
موارد را ببينيم ،گفت :ما در كميسيون فرهنگي سعي داريم نقاط ضعف و
قوت را ببينيم ،وظيفه داريم از نقاط قوت قدرداني كنيم و نقاط ضعف را
همزمان با حضور وزير ارشاد در كميسيون تذكر دهيم ،اما اتفاقاتي در
دوره اخير و ماههاي گذشته رخداده كه نگرانكننده است.
انتظار ما از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي به عنوان
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امريكا ،تنها كشوري كه برنامه «هفته كتابهاي سانسور شده» دارد

مادر سانسور جهان
براي ديگران مميزي نميخواهد

عمر سانسور كتاب در
گزارش يك
دنيا به طول عمر اولين
الناز خماميزاده
كتابهاي تاريخ جهان
باز ميگردد؛ اگرچه غرب هميشه از فرآيند اعمال
سانسور كتاب در جوامع خود چشمپوشي و با سر
دادن شعار دموكراسي سعي كرده است كه فرآيند
مميزي كتاب در كشورهاي خارج از حلقه خود را
به چالش بكشد اما روي ديگر سكه نشان ميدهد
ك�ه ممي�زي و سانس�ور كت�اب حت�ي در
دموكراتيكتري�ن جوام�ع جهان و ني�ز جوامع
مدعي آزادي بيان نيز با ش�عار حفظ منافع ملي،
عقيدتي ،سياسي و امنيت اخالقي اعمال ميشود.
غرب در تحميل مميزي بر حوزه نشرش ،سبك و
سياق و شيوه خاص خود را دارد اما همين فرآيند
مش�ابه در كش�ورهاي جهان س�وم گلدرشت
ميشود و نام نقض آزادي بيان را به خود ميگيرد.

كروزوئه » را به ليست كتابهاي ممنوعه اضافه و در
سال  1744ميالدي نيز كليساي پروتستان ،انتشار
كتاب «اندوه ورتر جوان» را ممن��وع اعالم كرد .در
آس��تانه انقالب صنعتي فرانسه هم ش��مار زيادي
از كتابهاي مدافع سيس��تم س��لطنتي دولت اين
كشور ممنوعالچاپ شد .در قرن  19ميالدي ،يكي
از مهمترين و قابل توجهترين سانس��ورهاي تاريخ
درباره كتاب جنجالي «منش��أ انواع»چارلز داروين
اتفاق افتاد كه در سال  1859منتشر شده بود .كالج
ترينتي كمبريج انگليس اقدام به جمعآوري گسترده
اين كتاب از س��طح كتابخانههايش كرد و هنوز كه
هنوز است بنا به صالحديد و سياستهاي فرهنگي
انگليس ،اين كتاب و نظريه تكامل داروين كماكان
سايه سانسور را باالي سر خود ميبيند.
امريكا نيز در سال  1873ميالدي قانون«كامستاگ »
يا قانون ف��درال «ض��د وقاح��ت» را در كنگرهاش
تصويب كرد كه بر اساس آن فروش كتاب با محتواي
غيراخالقي ممنوع اعالم شد؛ قانون كامستاگ اگرچه

جريان آزاد اطالعات اما سانسور به ويژه در حوزه
كتاب با وجود تمام نقدهاي آش��كاري كه به آن
وارد اس��ت ،از غرب ج��ان گرفته و كم��اكان در
فرآيندهاي نظارتي آنها ريشه دارد.
سانسور واژهاي رومي اس��ت كه ريشه آن به «دفتر
سانسور» امپراتوري رومدر حدود سال  500پيش
از ميالد مسيح باز ميگردد! روميها معتقد بودند كه
سانسور براي شكلدهي و رشد و توسعه شخصيت
شهروندان رومي الزم و ضروري است .شايد بتوان از
اعدام سقراط در سال  399پيش از ميالد به عنوان
مش��هورترين نمونه سانس��ور در عصر روم باستان
ياد كرد .مردم روم خواه��ان خاموش كردن صداي
سقراط بودند و از اثرگذاري عقايد او بر نسل جوان روم
ميهراسيدند .جوامع باستاني ديگري چون اسرائيل
نيز سانس��ور را راهي اخالقي ب��راي كنترل عقايد و
ارزشهاي كلي جامعه ميدانستند .در عصر رنسانس،
كليساي كاتوليك ليس��تي از كتابهاي ممنوعه را
منتشر كرد كه كاتوليكها حق مطالعه كتابهاي
اين ليس��ت را نداشتند .اين ليس��ت تا سال 1950
ميالدي و حتي تا به ام��روز همچنان قدرت اجرايي
داشته و دارد و از آن به عنوان يكي از قدرتمندترين
فعاليتهاي سانسوري در تاريخ جهان ياد ميشود.
خانواده سلطنتي انگليس نيز در برهههاي مختلف به
واسطه قدرت نفوذ خود ،پايهگذار برخي سانسورها
در انگليس بوده اس��ت .ملكه اليزابت اول در س��ال
 1597ميالدي دستور سانس��ور و حذف صحنهاي
از نمايشنامه شكس��پير را داد كه در آن به زعم او از
اجداد خاندان سلطنتي انگليس تصوير ناخوشايندي
به نمايش در آمده بود .پادشاه جيمز اول نيز در سال
 1614ميالدي كتاب «تاريخ جهان»اثر س��ر والتر
راليگ را ممنوعالچاپ كرد .در سال  1624ميالدي
پاپ نيز انتشار نسخه آلماني كتاب انجيل را ممنوع
اعالم كرد .بر كس��ي پوشيده نيس��ت كه كليساي
كاتوليك نيز زماني حامي سانسور تئوريهاي گاليله
درباره فضا و كره زمين بوده است.
از س��وي ديگر آغاز دوره انقالب صنعتي غرب هم با
سانسور چندين اثر شاخص حوزه ادبيات جهان همراه
بود .كليساي كاتوليك در اين دوره كتاب «رابينسون

امروز قدرت اجرايي خود را از دست داده اما هنوز هم
اثرگذاري خود را در برخي موارد خاص دارد .در سال
 1881همچنين انتشار كتاب «برگهاي چمنزار» اثر
والت ويتمن و نيز در سال 1884انتشار كتاب «هاكل
بريفين» اثر مارك تواين در امريكا ممنوع اعالم و اين
آثار از سطح كتابخانههاي امريكا جمعآوري شدند.
«هاكل بريفين»هنوز كه هنوز اس��ت هدف برخي
سانسورها و ممنوعيتها در امريكا است.
   سانسور از قرن بيستم تا عصر جديد
در آغاز قرن بيستم سانسور كماكان در مهد پرورش
خود يعني غرب ادامه پيدا كرد .در اتحاديه جماهير
ش��وروي كتابهاي انجيل و قرآن و نيز «ماجراهاي
شرلوك هلمز» اثر سر آرتور دويل ممنوع اعالم شدند.
امريكا در آغاز اين قرن انتشار ترجمه كتاب «شبهاي
عربي » در اين كش��ور را ممنوع اعالم كرد .در س��ال
 1929نيز ايتاليا و بخشهايي از اروپاي غربي انتشار
برخي كتابهاي جك لن��دن را ممنوع اعالم كردند.
كتابهاي همينگوي ني��ز در ايتالي��ا و آلمان طعم
سانسور را چشيد .ايرلند در دهه  1950نيز انتشار تمام
كتابهاي جان اشتاينبك را ممنوع اعالم كرد.
   سايه سانسور بر سر  5099كتاب
در  10سال امريكا
جوامع غربي بنا به داليل مختلف هميشه سانسور
را در سياس��تهاي خود گنجاندهاند .گاه داليل به
صالحديد جمعي و منافع عمومي همچون مسائل
مذهب��ي و اخالقي ب��از ميگردد و گاه ريش��ههاي
سياسي دارد .سانسور كتاب در عصر كنوني كماكان
به قوت خود باقي است اما برخالف تصويري كه غرب
از آزادي انتشار هر گونه محتوايي در حوزه نشر خود
نشان ميدهد ،سانسور در بطن قوانين برخي از اين
سردمداران دموكراس��ي نهفته و تا عصر كنوني نيز
غرب بنا به صالحديد خود كماكان اقدام به سانسور
ميكند .ماه گذشته وزارت دفاع انگليس قصد اعمال
مميزيهايي بر كتاب «يك جن��گ خودماني » اثر
مايك مارتين ،كاپيتان اس��بق ارت��ش زميني اين
كشور داشت؛ كتابي كه اشتباهات فاحش ارتشهاي
امريكا و انگليس در خاك افغانستان را روايت ميكند.
افشاگري اين كتاب نهايتاً به استعفاي خود خواسته

   سانسور از عهد باستان تا قرن  19ميالدي
از نظر غرب سانس��ور برابر اس��ت با فيلتر كردن
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مارتين از ارتش انگليس منجر ش��د ،ام��ا كتاب او
توانست بدون مميزي وارد چرخه توزيع و نشر شود.
دولت استراليا نيز آثاري چون «تمام مردها دشمن
هس��تند» و «دختر كلنل»اثر ريچارد آلدينگتون،
«كهرب��اي ابدي» اث��ر كاتلين وينس��ور« ،قضاوت
پاريس» اثر گور ويدال و دهها اثر ديگر را در ليست
مميزي خود قرار داده است .سانسور كتاب در غرب
به خصوص در اياالت متحده امريكا آنقدر گسترده
اس��ت كه مدافعان آزادي بيان برنامهاي را به عنوان
«( »week books Bannedهفت��ه كتابهاي
سانس��ور ش��ده) برگزار و گزارشهايي از عملكرد
دستگاههاي سانسور غربي منتشر ميكنند.
دفتر آزادي معنوي انجمن كتابخانههاي امريكا نيز
كه هر از گاهي ليستي از كتابهاي سانسور شده يا
در معرض سانسور در اين كشور را منتشر ميكند و
طرفدار جريان آزادي اطالعات است ،در سال 2013
به  307مورد كتاب در معرض سانسور اشاره كرده كه
در صدر اين آثار اسامي چون «كاپيتان زيرشلواري»
اثر دو پيلكي« ،آبيترين چشم» اثر توني موريسون،
«خاطرات كام ً
ال واقعي از هند پاره وقت» اثر شرمن
آلكسي 50« ،سايه خاكستري»اث ر اي ال جيمز« ،در
جست و جوي آالسكا»اثر جان گرين« ،استخوان»
اثر جف اسميت و نيز كتابي چون «بازي گرسنگان»
اثر سوزانه كالينز به چشم ميخورد كه مورد اخير
محل اقتباس ساخت فيلمي در سال گذشته بوده
اس��ت .جالب آنجاس��ت كه در يك دهه گذش��ته،
حدود 5ه��زارو 99كتاب در حوزه نش��ر امريكا در
معرض اعمال سانس��ور و مميزي ق��رار گرفتهاند.
همچنين بي��ش از  6هزار مورد سانس��ور كتاب در
سطح كتابخانههاي مدارس دولتي امريكا ظرف 20
سال گذشته تا كنون گزارش شده است.
  غرب و غم سانسور در جهان سوم
امريكا براي توجيه سانسور و مميزي اين كتابها
معموالً مس��ائلي چون زبان آزاردهنده و نامناسب
براي گروههاي سني ،خشونت ،مسائل غيراخالقي،
ترويج مصرف مواد مخدر و نژادپرستي و نيز عللي
چون مسائل مذهبي و سياسي را ذكر ميكند.
سانسور و مميزي پس از نش��ر تنها اقدام نظارتي
امريكا بر حوزه نشر محسوب نميشود .اين كشور
مدت كوتاهي پس از حوادث  11سپتامبر ،قانون
ميهنپرس��تي اياالت متحده امري��كا را تصويب
كرد؛ قانوني كه به دولت اين كشور اجازه ميدهد
هرگونه اطالعاتي درباره كتابهاي خريداري شده
از هر مجموعهاي و نيز اطالعاتي درباره خريدار اين
كتابها را جمعآوري كند.
سانسور و نظارتهاي دقيقي كه معموالً پس از نشر
گريبان برخي كتابه��ا را ميگيرد ،از فرآيندهاي
جا افتاده و پذيرفته شده در سيستم و جامعه غرب
است .در واقع برخالف تصور عموم درباره فضاي باز
فرهنگ در كشورهاي غربي و عدم وجود نظارت بر
هر آنچه در جوامع آنها منتشر ميشود ،فرهنگ غرب
همچون اقتصاد آن به حال خود رها ش��ده نيست.
سانسور و مميزي در هر جامعهاي سر و شكل خود را
دارد ،در كشورمان دولت نظارتهاي پيش از نشر را
به شكلي عيان و علني اعمال ميكند .زمام مميزي
در غرب بيش��تر از آنكه در اختيار دولت باش��د در
اختيار مافياي قدرت است؛ مافيايي كه قوانين خاص
خود را دارند و در برخورد با محتواي خالف جريان
قدرت و نيز مسائل مرتبط با امنيت سياسي ،اخالقي
و مذهبي مانع نشر ميش��وند .كتابهاي مشهور
تاريخ ادبيات جهان همچون خوش��ههاي خشم و
موشها و آدمهااش جان اشتاين بك ،برباد رفتهاش
مارگارت ميچل ،پرتقال كوكياش استنلي كوبريك،
ه��ري پاتراش جيك��ي رولينگ،قلع��ه حيوانات
(مزرعهحيوانات)اش جورج اورول،جادوگر ش��هر
اوز الاش فرانك بوئم ،ماجراهاي هاكلبريفيناش
مارك تواين و آثار ديگري چ��ون «كلبه عمو تم»،
«صد س��ال تنهايي»« ،كد داوينچ��ي» و «مرگ
فروشنده» نيز به همين ش��يوه مميزي شده يا به
شكلي ضربتي و گسترده از س��طح كتابخانههاي
كشورهاي غربي جمعآوري شدهاند!

اخراج نماينده يك ناشر خارجي از نمايشگاه

كميته رس�يدگي به تخلفات ناشران با بررسي
تخلف�ات بخ�ش بينالمل�ل نمايش�گاه كتاب
تهران براي اولي�ن بار ،رأي به اخ�راج نماينده
يك ناش�ر خارجي به دليل عرض�ه كتابهاي
غيرمج�از چاپ�ي (افس�ت) و ني�ز محروميت
نماينده انتش�ارات چن�د مليت�ي «الزوير» از
حض�ور در نمايش�گاه بيس�ت و هفت�م داد.

هماي��ون امي��رزاده ،مديركميته رس��يدگي به
تخلفات ناشران در نشس��تي خبري در بيست و
هفتمين نمايش��گاه بينالمللي كت��اب تهران با
بيان اينكه اين كميته امسال براي اولين بار جهت
بررس��ي تخلفات بخش بينالملل ب��ه اين حوزه
ورود كرده اس��ت ،گفت :علت اصل��ي اين اقدام،
مطالبه جدي مدير كميته بينالملل نمايشگاه و

انجمن فرهنگي ناشران بينالملل بود.
وي با بيان اينكه تا روز گذشته  22رأي از سوي
هيئت رس��يدگي به تخلفات ناشران صادر شده
اس��ت كه از اين تع��داد دو رأي مربوط به بخش
بينالملل است ،گفت :بر اساس يكي از اين آراي
صادره ،يكي از ش��ركتهايي كه نمايندگي يك
ناشر خارجي را داش��ته از ادامه حضور در بيست
و هفتمين نمايش��گاه بينالملل��ي كتاب تهران
محروم شده اس��ت و همچنين هيئت رسيدگي
به تخلف��ات ناش��ران تش��خيص داد حضور اين
شركت و نماينده آن هم در تمامي نمايشگاههاي
بينالمللي كتاب تهران در سالهاي آينده منتفي
شود .همچنين بنا بر اين رأي ،در عنداللزوم براي
اتخاذ تصميم بع��دي ،پرونده مربوط��ه به دفتر

حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ارسال شده است.
اميرزاده گفت :ش��ركت مذكور بر خالف ضوابط
اعالمي براي ش��ركت در نمايشگاه كتاب تهران،
اقدام به عرضه كتب غيراصلي و حتي كتابهاي
غيرواقعي كرده بود.
در واقع اين ش��ركت اقدام به فروش كتابهايي
ال وجود خارجي نداشتهاند و او صرفاً
كرده كه اص ً
عنوان كتابها را ب��ه متقاضيان ميفروخته و در
واقع آن را پيشفروش ميك��رده و اين در حالي
است كه اين عناوين به هيچ وجه در فهرست ناشر
اصلي وجود نداشتهاند .بررس��يهاي تخصصي
هيئت كارشناسي نشان داد كه شابكهاي مربوط
به اين كتابها تقلبي بوده است.

يكي از متوليان اصلي فرهنگ در كشور اين است كه در خصوص رفع دغدغههاي
نيروهاي ارزش��ي و متدينين و مراجع ،تالش بيش��تري انج��ام دهد و مجلس و
كميسيون فرهنگي هم براي رفع اين دغدغهها آمادگي دارند .اگررئيسجمهور
منظور ديگري بهجز مخالفت با مميزي از صحبت خود داشتند ،الزم است روابط
عمومي نهاد رياستجمهوري يا معاونت پارلماني اطالعرساني دقيقي كنند.
به نظر ميآيد مميزي از ضروريات است و در تمام كشورها صورت ميگيرد .در
كش��ورهاي اروپايي و غربي مث ً
ال كتابي درباره هولوكاست اجازه انتشار ندارد،
پس آنها هم مميزي دارند و بر اساس قانون و خطوط قرمز خود عمل ميكنند.
طاهري در ادامه خاطر نش��ان كرد :اين طبيعي و منطقي است كه در كشور ما
مميزي وجود داشته باشد.

منا | حسني كشتكار

محمدصادق عابديني

بليت فروشي براي نمايشگاه كتاب
تا چه حد توجيهپذير است؟

سينماگران ايراني
چرا دست به دامان بازيگران سريالهاي تركي شدهاند؟

«چنار» و «كوزي»
سودي به حال خراب سينماي ما ندارد!

ما ايرانيان در دميدن سرنا از
ديدگاه
سر گشاد يد طواليي داريم؛
حامد مظفري
زمان�ي ب�ه لط�ف مدي�ران
س�ينمايي دهه  60راه جهاني ش�دن را در توليد آثاري
اگزوتيك و ارائه آنها به جشنوارههاي آن وري ديديم و
به اي�ن واس�طه هرچن�د ت�ا مدت�ي در كان�ون توجه
سياسيبازاني بوديم كه به نام برگزاري جشنواره و دعوت
از فيلمهاي سياهنمايانه ايراني ميخواستند اين طور به
مخاطب جهاني القا كنند كه ايران جز كوير ،روستايي،
عقبافتادگي ،محروميت و تنگنا چيز ديگري را تجربه
نميكند ،ولي اين روند كليشهاي در نهايت كار را به جايي
رس�اند ك�ه فيلمس�ازي ب�ه ن�ام كوئنتي�ن تارانتينو
بيرودربايس�تي س�ينماي جش�نوارهاي اي�ران را به
س�خره گرفت و آن را س�ينمايي ضدمخاط�ب خواند!

در آن روزگار تا توانستيم ضدقصه
و با تكيه بر كليشههاي سينماي
آوانگارد اروپا پي��ش رفتيم بلكه
سري بين س��رها درآوريم ،غافل
از اينكه هنر به واس��طه اصالتش
اس��ت كه اعتبار كسب ميكند و
نه به واسطه چركنويس كردن از
دست اين و آن!
آن روزگار و آن آثار بهرغم ذهنيت
منفي كه بر ذه��ن مخاطبان به
جاي گذاشت ،گذشت و گذشت
ت��ا رس��يديم ب��ه دوران جديد؛
دوراني كه همانها كه روزگاري با
ساخت فيلمهاي روشنفكرنمايانه
مخاطبان را از س��ينما فراري دادند حاال فرياد وااس��فا سر
دادهاند كه چرا س��ينما مخاطب ندارد .همانها اين روزها
هر جا كه مينش��ينند و هر تريبوني ك��ه مييابند در كنار
صحبت درباره انصراف داوطلبانه خ��ود از دريافت يارانه(!)
از اين ميگويند كه چرا مخاطب ايراني اين سالها مشتري
پروپاقرص سريالهاي شبكههاي ماهوارهاي شده است؟
هيچ كس ه��م به نقش آن ن��گاه محدود و روش��نفكرانه و
ضدسرگرمسازي دهه  60اشاره نميكند! نگاهي كه به مرور
زمان و با گستردگي دامنه رسانههاي سرگرميساز كار را به
جايي رساند كه مخاطبان ايراني ستارههاي سريالهاي ترك
زبان را بهتر از بازيگران مطرح سينما بشناسند.
    چنار+كوزي؟
ام��ا موضعگيري س��ينماي م��ا در برابر اين دگرديس��ي
هم جالب اس��ت .اين روزه��ا گروه��ي از تهيهكنندگان و
كارگردانان به دنبال آن هس��تند كه با دعوت از بازيگران
س��ريالهاي ترك براي ب��ازي در فيلمهايش��ان احتماالً
شرايط استقبال مخاطبان از فيلمهايشان را فراهم آورند!
او كه زماني سياهنمايانهترين و در عين حال فانتزيترين
تصوير از وضعيت زن در اجتماع ايران را در «انتهاي خيابان
هش��تم» تصوير كرده بود به دنبال آن اس��ت كه بازيگري
ترك به نام «تولگا هان سايش��من» را ب��راي فيلم تازهاش
«موج كوتاه رديف  »444به خدمت بگيرد .اين تولگا بيشتر
از همه به واسطه بازي در س��ريال «عمر گل الله» و ايفاي
كاراكتر «چنار» شناخته ميشود.
كارگرداني ديگر كه زماني اكش��نهايي نظير «ياسهاي
وحشي» و «شيرهاي جوان» باب طبع سينماهاي حوالي

ميدان امام حسين را ميس��اخت نيز به دنبال آن است كه
از بازيگري ترك به نام «كيوان��چ تاتليتوگ» براي بازي در
تازهترين فيلمش «مجاني» استفاده كند .اين جناب كيوانچ
هم به واسطه نقش «كوزي» در سريال ترك «كوزي گوني»
براي ايرانيان شناخته شده است!
افراط و تفريط از ديرب��از همزاد هم بودهان��د؛ همان طور
كه بنيانگذاران س��ينماي گلخانهاي دهه  60ضدمخاطب
بودن و تكيه بر ف��رم را بهترين راه ب��راي رهايي از انگي به
نام فيلمفارس��ي ميدانستند و تا توانس��تند سعي كردند
به نوعي خاص از س��ينما كه بيش��تر به درد سينماتكها
ميخورد سوبس��يد بدهند حاال هم عدهاي سينماگر پيدا
ش��دهاند كه گمان دارند اگ��ر پاي بازيگران س��ريالهاي
محبوب ماهوارهاي را به فيلمهايش��ان باز كنند آنگاه اين
صفهاي طويل مقابل س��ينماهاي نمايشدهنده اس��ت

يكي از نويسندگان كشورمان در مصاحبه با ستاد خبري نمايشگاه كتاب
تهران ،پيشنهاد داده است تا حتماً براي نمايشگاه كتاب مبلغي به عنوان
ورودي گرفته شود و درآمدش صرف مواردي چون ارتقاي سطح كيفي
و كمي در حيطه كتاب ،كمك به ناشران و حتي فراهم كردن تسهيالت
رفاهي بازديدكنندگان شود! اين نويسنده عزيز براي اينكه ثابت كند
بايد حتماً از بازديدكنندگان از نمايشگاه ورودي دريافت شود ،نمايشگاه
كتاب فرانكفورت آلمان را به طور مثال آورده و از مزاياي آن نمايشگاه
نسبت به نمايشگاه تهران سخن گفته است.
ابتدا بايد تصريح كنيم كه بله! نمايش��گاه كتاب فرانكفورت بسيار بهتر از
نمايشگاه كتاب تهران است ،نه به خاطر اينكه مانند آن نويسنده سعادت
بازديد از آن نمايشگاه را داشته باشم ،تنها به اين دليل كه حداقل نمايشگاه
كتاب فرانكفورت به عنوان يك رويداد بزرگ فرهنگي در جهان مش��هور
است ،اما نمايشگاه كتاب تهران بهرغم اينكه عنوان بينالمللي دارد ،تأثيرش
در سطح ملي است و تازه به فكر افتادهايم كه كشورهاي فارسيزبان مانند
افغانستان را به آن دعوت كنيم كه حداقل براي فارسي زبانها مرجع كتاب
ش��ويم .بعد در اين اوضاع كه از مديران وزارت ارش��اد گرفته تا مسئوالن
شهري در تالش هستند ميزان بازديدكنندگان نمايشگاه باال برود ،ولو اينكه
خريداران كتاب درصد پاييني از بازديدكنندگان را داشته باشند ،گرفتن
حق ورودي يا همان بليت فروشي براي نمايشگاه كتاب تا چه حد توجيهپذير
است؟! ما كه از فقر مطالعه در كشورمان رنج ميبريم و در دو ساله اخير به
دليل افزايش قيمت كاغذ با گراني كتاب روبهرو شدهايم ،چرا بايد كساني را
كه از راههاي دور و نزديك به نمايشگاه آمدهاند تا كتاب بخرند يا حداقل در
حال و هواي كتاب و كتابخواني قرار بگيرند ،با گرفتن ورودي ،بپرانيم؟!
پرداختن ورودي براي نمايشگاههاي تخصصي تقريباً امري عادي است ،ولي
به شخصه هيچ كجا نديدهام كه نمايشگاه كتاب تهران جزو نمايشگاههاي
تخصصي و با مخاطب خاص تعريف شده باشد .بعد اگر بخواهيم خودمان
را با آداب فرنگيها وفق دهيم بايد كمي هم به ارق��ام و آمار آنها در زمينه
كتابخواني نگاه بيندازي��م؛ صرفاً اعالم اينكه چ��ون در فرانكفورت پول
ميگيرند ما هم بايد بگيريم كه دردي را دوا نميكند.
طبق آخرين آماري كه از نمايشگاه كتاب تهران اعالم شد ،رقم تراكنش
مالي كارتخوانهاي نمايش��گاه به بيش از  14ميليارد تومان رس��يده
اس��ت .رقمي قابل توجه براي خريد كتاب كه جاي اميدواري دارد ،اما
در مقايسهاي مختصر با درآمد تنها يك ناشر خارجي متوجه ميشويم
فاصله اقتصاد فرهنگي ما با فرنگيها چقدر است .انتشارات «پيرسون»
كه دفتر مركزياش در انگلستان اس��ت تنها در سال  2012ميالدي،
درآمدي بالغ بر  9ميلياردو  158ميليون دالر داشته است .اين رقم را
ميتوانيم با درآمد كشورمان از محل صادرات غيرنفتي مقايسه كنيم!
آن وقت  2هزار و  330ناشر ايراني تمام زورشان را زدند و شد  14ميليارد
تومان (البته اين آمار تا روز آخر نمايشگاه افزايش خواهد داشت).
من اگر جاي آن نويس��نده محترم بودم به جاي اينكه خودم را درگير
مس��ائل اينچنيني كنم به اين فكر ميكردم كه چ��كار بايد بكنيم كه
كتابهايمان خواننده داش��ته باش��د ،چكار بايد كرد كه مردم بيشتر
كتاب بخوانند و براي كتاب ارزش باالتري قائل ش��وند ،مطمئناً اگر به
راهكار درستي برس��يم و آن را اجرايي كنيم شاهد خواهيم بود كه در
آينده مردم بيشتر و بيشتر به نمايشگاه كتاب خواهند آمد و نمايشگاه
بينالمللي كتاب تهران به معناي واقعي بينالمللي خواهد شد ،همان
طور كه در فرانكفورت به معناي واقعي جهاني و بينالمللي اس��ت .آن
وقت اگر به آن نقطه رؤيايي برس��يم حتي اگر ورودي براي نمايشگاه
گذاشته شود ،مطمئن باشيد مردم از پرداخت آن ابايي نخواهند داشت
و شايد درآمد مؤسسات انتشاراتي كش��ورمان تا سطحي باال برود كه
نيازي به حمايتهاي اينچنيني از آنها نباشد .تا آن زمان هم بهتر است
يا خودمان در قياس معالفارق با فرنگيها قرار ندهيم يا اگر قرار است
مقايسهاي صورت بگيرد ،بهتر است معايب اصليتر بيشتر به چشم بيايد
تا راهي براي رفع آنها پيدا شود.

خبر

استقبال مردم از ارائه بليت نيمبها
در سينماهاي حوزه هنري

مدي�ر پخش فيل�م در ح�وزه هن�ري از رضايت و اس�تقبال
م�ردم از ارائه بليت نيمبه�ا در تعدادي از س�ينماهاي حوزه
هن�ري و همچني�ن بازس�ازي س�ينما «پي�ام» خب�ر داد.

كه تجديد ميش��ود! اما هيچكس نيس��ت به اين دوستان
بفهماند مخاطب اگر بازيگر سريال «عمر گل الله» را به نام
ميشناسد نه به خاطر توانايي فوقالعاده اين بازيگر به خاطر
فضاي تابوشكنانهاي است كه در اين سريالها از روابط زن
و مرد ميبيند! مخاطب اين سريالها را ميبيند براي رفع
خستگي در زماني كه مشغول صرف شام يا ميوه بعد از شام
است! همين مخاطب اگر سريالي مثل «پايتخت» جلوي
رويش باشد به راحتي قيد چنار و كوزي و گوني را زده و به
تماشاي شيرينكاريهاي نقي معمولي مينشيند!
پس حضور يا عدم حضور ستارههاي ترك در فيلمهاي ايراني
هيچ س��ودي به حال مخاطب ايراني ندارد كه اگر اين طور
بود فيلمهاي اخير ايرج قادري به واسطه آن همه خاطرهاي
كه از خود در سينمايفارس��ي به جاي گذاش��ته بود ،بايد
پرفروشترين فيلمهاي سال ميشدند.
    ديكاپريو را هم بياوريد كاري از پيش نميبريد
آقاي كارگردان! مخاطب ايراني فيلم خوب را هرچقدر هم
كه مهجور اكران ش��ود ميبلعد؛ درست مثل «خط ويژه»
مصطفي كياي��ي كه بهرغم محدودي��ت در پخش تيزر باز
هم فروش خود را داشته است! پس اگر به دنبال جلب نظر
مخاطب هس��تي برو به دنبال قصههايي كه در دل همين
اجتماع رخ ميدهند و آدمهايش از بطن ما برخاس��تهاند.
قصه خوب كه انتخاب كن��ي گمنامترين بازيگران هم اگر
واقعاً بازيگر باش��ند در فيلم تو ميدرخش��ند و در نهايت
مخاطب هم به س��ينما ميآي��د ،اما اگر ظ��رف اجتماع را
نشناس��ي ،چنار كه هي��چ ،ديكاپريو را هم از س��ينماي
هاليوود بياوري طرفي نميبندي.

غالمرضا فرجي ،مدير پخش فيلم در حوزه هنري سازمان تبليغات
اس�لامي درباره اجراي طرح بليت نيمبها كه از س��ال گذشته در
سينما س��پيده و به تازگي در سينما فردوس��ي نيز اجرايي شده
است ،به خبرنگار مهر گفت :از زماني كه طرح نيمبها كردن بليت
در سينما سپيده اجرايي شد ،ميزان استقبال از فيلمهايي كه در
اين سالن اكران ميشود ،زياد شده و طبق آماري كه مجيد مسچي
مدير عامل مؤسسه «تصوير شهر» در اختيار ما قرار داده است ،اين
سينما به جمع پرمخاطبترين سينماهاي كشور پيوست و ركورد
حضور مخاطب در سينما طي يك سال گذشته را زد.
وي در ادامه افزود :آمار فروش س��ينما س��پيده در روز يكشنبه
( 14ارديبهش��ت) براي دو فيلم «چ» و «زندگ��ي جاي ديگري
است»  950ميليون تومان بود كه اين آمار خوبي براي اين سينما
است .ضمن اينكه به دليل موقعيت جغرافيايي كه اين سينما دارد
دانشجويان بيشتر مخاطب اين سينما هستند و ما خوشحاليم كه
اين طرح به قشر دانشجو كمك ميكند تا بيشتر و راحتتر فيلم
ببينند .مدير پخش فيلمهاي سينمايي در مؤسسه «بهمن سبز»
با اشاره به طرح نيم بها شدن بليت در سينما فردوسي گفت :مدت
زيادي از اجرايي شدن اين طرح نگذشته و براي نتيجهگيري زود
است ،اما طبق آمار ،اجرايي ش��دن اين طرح در چند وقت اخير
باعث افزايش آمار مخاطب شده است.
فرجي در پايان صحبتهاي خود خبر بازسازي سينما «پيام» را
اعالم كرد و گفت :سينما «پپام» كه يكي از سينماهاي فرسوده
حوزه هنري بود در حال بازس��ازي اس��ت و تا امروز سالن آن به
سيستم صوت و تصوير امروزي مجهز شده ،همه صندليها مبله
ي هم
و كفپوشها عوض شده ،پرده اكران و سرويسهاي بهداشت 
بازسازي شده و آماده بهرهبرداري است.

