
 حسن روانشید*
شايد اگر از آغاز کار مبتکران نمايشگاه کتاب براي 
ناش��ران اصفهان يعني پايتخت فرهن��گ و تمدن 
اسالمي ايران مي دانس��تند در آينده نزديک با چه 
بن بست هايي در زمينه تأليف ، نشر ، تأمين هزينه ها 
و پيدا کردن مخاطب روبه رو خواهند شد نه  تنها به 
برگزاري آن اقدام نمي کردن��د بلکه در همان روزها 
از اعضاي خود مي خواستند تا به اين شغل به  صورت 
يک زنگ تفريح نگاه کند و هستي و سرمايه موجود 
خود را گرفتار اين گرداب نکرده و به وام ها با بهره هاي 

بانکي تن در ندهند!
 امروز تعداد اين ناش��ران و همه دارايي هاي آنها که 
براي رونق مطالعه روي ميز گذاشته  شده است همراه 
با توانايي هاي جس��مي و روحي دوران جواني را به 
باد فنا س��پرده و با چنگ و دندان تنها در انديشه اي 
س��ير مي کنند که بتوانند چراغ حرفه خود را براي 
اندک کساني که از اين راه نان مي خورند، روشن نگه 
دارند. همين چند روز پيش بود که با يکي از دوستان 
نسل اندرنسل نان نشر خورده که البته سال هاست از 
حيطه آن خارج  شده اند برخورد کردم که مي گفت: 
چند جلدي از اين يار مهرب��ان را از دکه اي در حال 
تعطيل با 70 درصد تخفيف خريداري کرده است تا 
در مواقع لزوم به  صورت هديه به ديگران تقديم کند 
و مرا به ياد کتابفروشي گوتنبرگ در ميدان دروازه 
دولت اصفهان و دهه 40 مي انداخت که با ترازو آنها را 

به  صورت کيلويي به عالقه مندان عرضه مي کرد!

 دوست ناشرزاده همانطور که براي من درددل مي کرد 
و قط��رات اش��ک آرام آرام از گونه هايش مي چکيد، 
مدعي بود همه جسم و جان و توانايي اش را از ميراث 
پدري تأمين کرده که س��اليان دراز به نشر مشغول 
بوده است و در بين جامعه عزت و اعتباري داشته اما 
امروز اکثر کتابفروشي ها و دکه هاي عرضه رسانه هاي 
مکتوب به شغل هاي ديگري گرايش پيدا کرده اند که 
هيچ سنخيتي با يار مهربان ندارد! و اينجا يعني در 
قلب پايتخت ايران اين محل کسب يکي از بزرگ ترين 
ناشران معروف و شناخته شده ايران و جهان است که 
حاال به فست فود فروشي تبديل شده و مکاني ديگر 
در اصفهان و پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي 
يکي از انتشاراتي هاي معروف دهه چهل را مي بينيم 
که حاال محل عرضه ماش��ين آالت اداري است! که 
اکثر ناش��ران و کتابفروش��ان معروف به همين سو 
گرويده اند و دکه هاي توزيع جرايد سوپرمارکت هاي 
کوچکي شده اند که به  جز روزنامه و مجله همه  چيز 
داشته باشند! و حاال در اين دوران وانفسا براي کتاب 
و رسانه هاي مکتوب نمايشگاه کتاب اصفهان سير 
نزولي را س��پري مي کرد به جز آبان ماه ۱۳۹7 که به  
طور معجزه آسا با استقبال کم نظير مخاطبان روبه رو 
شد تا جايي که شب هاي آخر بر اثر ازدحام جمعيت 
ناچار مي شدند در هاي ورودي را به روي مشتاقان و 
عالقه مندان بسته نگه  دارند! آنچه پس از برگزاري 
اين نمايشگاه در سال ۱۳۹7 انتظار مي رفت، تشويق 
و ترغيب و کمک هاي بي دريغ متوليان اس��تان به 

برگزارکننده آن يعني شرکت تعاوني اين صنف بود 
که با ابتکارات قابل توجه توانست آحاد جامعه اصفهان 
و استان هاي همجوار را با سنت کتابخواني آشتي دهد 
و عالقه مندان را انگيزه بخشد و به اين سو بکشاند اما 
زهي تأس��ف از اينکه نه  تنها گامي براي اصحاب آن 
برداشته نشد بلکه تشويقي هم صورت نگرفت تا به 

آن دل  خوش دارند. 
تنها انگيزه و خاطره خوش به جا مانده از نمايشگاه 
س��ال قبل فروش قابل توجه توس��ط غرفه داران و 
ناش��ران حاضر در آن بود که از سراسر کشور آمده 
بودند و توانستند با عرضه مناسب و غيرقابل باور در 
آن تا حدودي خود را از تنگناهاي اقتصادي و فشار 
تورم خارج نمايند و عالقه مند ش��وند تا بار ديگر در 
اين گردهمايي حضور پيدا کنند در حالي  که تا يکي 
دو ماه قبل متوليان نمايشگاه بين المللي اصفهان که 
مي بايس��ت از ديدن اين همه شور و شعور فرهنگي 
به وجد آمده و براي تروي��ج فرهنگ مطالعه هزينه 
نمايند بدون رودربايستي طاقچه باال گذاشته و بابت 
اجاره يک  هفته اي محل نمايشگاه رقمي در حدود 
۳00ميليون تومان مطالبه کردند تا اعضاي دست  به 
 دهان شرکت تعاوني ناشران اصفهان را ناچار به فکري 
تازه دراين باره نمايند که استفاده از مصالي اصفهان 
گزينه دوم آنها ش��د. اما گله مندي و مطالبه جامعه 
اهل کتاب و مطالعه و پيگيري هاي قاطعانه متوليان 
يار مهربان در پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمي به 
خصوص رسانه هاي مکتوب در بخش فرهنگ و هنر 

بار ديگر توانست چراغ عرضه کتاب را در نمايشگاه 
بين المللي اصفهان روشن نمايد تا ناشران فعال کشور 
در کنار اهل قلم اين رويداد فرهنگي را برگزار نمايند. 
امسال اجراي برنامه هاي فرهنگي متنوع و ويژه کودک 
ازجمله فعاليت هاي جنبي نمايشگاه است که در مدت 
برگزاري، کتاب هاي ويژه جام باشگاه هاي کتابخواني 
کودک و نوجوان با تخفي��ف 50 درصدي در اختيار 
اعضا گذاشته شود. خوشبختانه و به رغم تهديدهاي 
اقتصادي که براي جامعه نشر طي سال هاي اخير به 
خصوص در زمينه تأمين کاغ��ذ و صنعت چاپ به 
وجود آمده اما هم  اکنون 255 مؤسس��ه فرهنگي- 
هنري در استان اصفهان فعاليت دارند و بيش از 400 
ناشر از سراسر کشور به ايجاد غرفه در اين نمايشگاه 
بزرگ همت گماشته اند که البته اندکي کمتر از آمار 

شرکت کنندگان سال قبل مي باشد. 
رويداد بزرگ برگزاري نمايشگاه کتاب که همه ساله 
در آبان ماه کالنشهر اصفهان را به پايگاه اهل مطالعه 
مبدل مي نمود امس��ال هم چهاردهمين دوره خود 
را ب��ه همت و پايمردي ش��رکت تعاوني ناش��ران و 
مس��اعدت هاي بي دريغ اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان اصفهان از ديروز يعني ۱۸ آبان ماه در 
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان برپا 
شد و براي بازديد عموم تا 2۳ آبان ادامه خواهد داشت 
که شايد همچون سال گذشته با استقبال کم نظير 

اصحاب مطالعه روبه رو شود. 
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   جواد محرمي
 سینمايي نويس دوآتشه اي که مخالفان فیلم خانه 
پدري را به بي سوادي متهم مي کند و از اينکه فیلم 
از س�وي برخي منتقدان ضدايراني خوانده شده 
شکايت دارد، خود درباره فیلم مي نويسد: » کیانوش 
عیاري در فیلمش از بسط دادن رگه هاي مختلف 
داستاني، در نهايت به اليه  آخر مي  رسد که مي تواند 
معناي اس�تعاري هم پیدا کند و اسمش مي شود 
»نهان روش�ي« و زندگي رياکارانه  ق�وم ايراني!«

از زمان اکران »خانه پدري« و پيش از توقيف مجدد 
آن جامعه منتقداني که نگاهي منفي به فيلم داشتند 
و لزوماً موافق توقيف آن هم نبودند تالش کردند به 
جاي ايراد از مؤلفه هاي ضدملي فيلم )فارغ از اينکه 
خانه پدري چه اندازه نسبت به هويت ايراني اجحاف 
کرده است( بيشتر روي خشونت عريان و آزاردهنده 
فيلم تأکيد کنند تا صاحب اث��ر را به رويکردهاي 
ضد ملي متهم نکرده باش��ند اما جالب اس��ت که 
هرقدر جلوتر مي رويم، حرفي را که مخالفان فيلم 
نخواستند زياد به روي فيلمساز بياورند از البه الي 
برخي نوشته هاي حاميان دوآتشه فيلم به شکلي 

صريح تر بروز و ظهور پيدا مي کند. 
همزمان با اکران خانه پدري ع��ده اي از منتقدان به 

تعريف و تمجيدهاي��ي پرداختند که اغ��راق در آن 
غيرقابل انکار بود. اينکه فيلمساز يک شاهکار جهاني 
س��اخته و نزديک به ۱0 س��ال به دليل بي سوادي 
منتقدان در صندوقچه مانده است، ترجيع بند بسياري 
از واکنش ها به اکران فيلم خانه پدري بود.  اخيراً يکي 
از همين منتقدان درباره خانه پدري دس��ت به قلم 
شده و با وجود آنکه در نوش��ته اش بارها به نقدهاي 
نمادگرايانه حمله ک��رده و به نويس��ندگان چنين 
نقدهايي تاخته، خود ظاهراً بدون اينکه حواس��ش 

باشد دست به نقد نمادگرايانه فيلم زده است. 
   »نهان روشی« در زندگی رياکارانه قوم ايرانی!

حسين معززي نيا منتقد همه چيز داني که مخالفان 
فيلم را به بي س��وادي متهم مي کند در بخش��ي از 
نوشته اش در تناقضي عجيب صريحاً بر ايراني ستيزي 
فيلم مهر تأييد مي زند: »کيانوش عياري در فيلمش 
از بسط دادن رگه هاي مختلف داستاني، در نهايت به 
اليه  آخر مي  رسد که مي تواند معناي استعاري هم 
پيدا کند و اسمش مي شود »نهان روشي« و زندگي 
رياکارانه  قوم ايراني. به اين معنا که ما با وجود پنهان 
کردن چيزي ناخوش��ايند و متعفن زير آراس��تگي 
ظاهري  و آداب خوشايندمان، خم به ابرو نمي آوريم و 
نسل اندر نسل با حفظ آبرو به زندگي ادامه مي دهيم. 

اين منتقد طرفدار فيلم خانه پدري مي نويسد: »اين 
مضموني نيست که براي اولين بار در تاريخ، بر زبان 
عياري جاري شده باشد بلکه مبحثي است اساسي 
و حياتي که بس��ياري از حکما و اه��ل فکر تاريخ 
ما درباره اش گفته اند و نوش��ته اند. »نهان روشي« 
يک خصيص��ه  رفت��اري مبنايي در تفک��ر و عمل 
ايراني هاس��ت و اين حتي در ش��دت بخشيدن ما 
به معماري اس��توار بر »اندروني« و »بيروني« هم 
نمايان است. خانه ايراني بيش از بسياري از ديگر 
قوميت ها به اين دوگانگي به��ا داده و به آن اعتبار 
بخشيده است. تالش ما براي مدفون کردن آنچه 
ناخوشايند است و رنگ و لعاب دادن به ظاهر امور، 
يک رس��م کهن اس��ت. خانه پدري درباره  همين 
»زيرزمين« پنهان ش��ده در ناخودآگاه ماست که 
دائم دورش حصار مي کش��يم و زنجي��ر بر درش 
مي بنديم تا هيچ غريبه اي به آن س��رک نکش��د و 
فضولي نکند توي کارم��ان. درباره  تناقض موجود 
در  آن زيرزمين است که مزار آن مقتول را با فرشي 
تزئين مي کنيم که خ��ودش بافته. دل به هنرمان 

خوش مي کنيم تا زشتي هايمان را بپوشاند.«
طرفدار فيلم خانه پدري نه تنها به ضد ايراني بودن فيلم 
با اتهام زني به آنچه وي از آن به عنوان »نهان روشي« ياد 

مي کند به شکلي صريح اعتراف مي کند که در بخش 
ديگري از نوش��ته اش بر آزاردهنده بودن فيلم تأکيد 
دارد و آن را در سينما موضوعي عادي قلمداد مي کند. 
»شکي نيست که شکل اجراي واقع گرايانه  اين صحنه 
در فيلم خانه پدري، فراموش نشدني و دل خراش است 
و تماشاگر را تکان مي دهد. اما حاال بحث بعدي آغاز 
مي شود:  فيلمساز چه قصدي از گنجاندن اين صحنه 
در ابتداي فيلم دارد؟ آيا فيلم بدون اين لحظه  خاص 
و پرداخت مؤثرش مي تواند به تأثيرگذاري هاي بعدي 
برسد؟ آيا فيلمساز با اين تأکيد مي خواهد همدلي ما 
را با مظلوميت مقتول برانگيزد يا از نمايش خشونت، 
لذت ساديس��تيک مي برد؟ آيا رويک��رد کلي فيلم، 
هشدار به تماشاگر است يا دعوت او به ساده پنداشتن 
جنايت؟ مشکل، اين صحنه  بحث برانگيز نيست، بلکه 
مسئله اين است که خانه پدري در مجموع، فيلمي 
آزاردهنده اس��ت. فيلمي که حال  آدم را بد مي کند. 
بله، اين فيلمي است سخت و تلخ. فيلمي هولناک که 
خراش مي اندازد بر ذهن تماشاگرش. اما پرسش اين 
است که چه کسي گفته يک فيلم سينمايي هميشه 
وظيفه دارد ما را نوازش کند؟ چه کسي گفته فيلم ها 
هميشه قرار است به ما در باغ سبز نشان دهند و ما را با 

حال خوش، راهي خانه کنند؟«
   سیلی جامعه ايرانی از خودی ها

به نظر مي رس��د که اذعان و اعتراف صريح يکي از 
سينه چاکان فيلم خانه پدري در عرصه نقد درباره 
اين فيلم سندي درباره ماهيت اين فيلم باشد. اما 
درباره کاري که فيلمساز غيرمنصفانه با مليت ايراني 
مي کند مي توان به يک قياس متوسل شد. چارلز 
ديکنز در کتاب اوليور توييست از کاراکتر فاگين 
بارها با نام يهودي ياد مي کند ام��ا در ايران فهم و 
معرفت اجازه نداد در ترجمه و دوبله نس��خه هاي 
مختلف اين اثر کسي متوجه يهودي بودن کاراکتر 
خبيث و کثيف فاگين شود؛ کاراکتري که ديکنز 

اتفاقاً از روي واقعيت ساخته است. 
 اما فيلمس��از محترم ايراني پدري ايراني را با همه 
شاخصه هاي ايراني بودنش به تصوير مي کشد که 
به مراتب رفتاري مشمئز کننده تر از فاگين دارد و 
سر تعديل نشدن يک سکانس آن نزديک ۱0 سال 
است که پا پس نمي کش��د و کلي هم ژورناليست 
سينه چاک پشت سرش دارد.  در واقع مرد ايراني، 
خانواده و فرهنگ ايراني آنقدر که از خودي ها سيلي 
خورده از بيگانه توسري نخورده است. آيا براي ضد 
ملي خوان��دن و توقيف يک فيلم مبن��ا قراردادن 
همين متن مثاًل مدافعانه که يکي از طرفداران فيلم 

نوشته است، کفايت نمي کند؟

انتظامي: وظيفه اصلي هنرمندان 
شناساندن شهدا به جامعه است

خالق آثار ماندگار موسیقیايي سینماي دفاع مقدس بر ضرورت 
برگزاري مراس�م پاسداش�ت ش�هداي هنرمند تأکید کرد. 
به گزارش س��تاد خبري پاسداش��ت ش��هداي هنرمند، مجيد 
انتظامي آهنگساز و نوازنده برجسته موسيقي کشور ضمن تأکيد 
بر برگزاري هرچه باشکوه تر پاسداشت شهداي هنرمند گفت: در 
خصوص ضرورت و چرايي برگزاري اينگونه مراسم ها بايد بگويم 
که کمترين و کوچک ترين اثر اينگونه مراسم ها و نکوداشت ها اين 
است که مردم و جامعه ما با اين قشر هنرمند شهيد آشنا خواهند 
ش��د و جامعه متوجه مي شود که در کنار س��اير اقشار و صنوف، 
جامعه هنري ايران نيز در راه اعتالي ميهن و سرفرازي کشور اداي 

دين کرده و شهيد داده است.  
برنده چندين س��يمرغ بلورين جش��نواره بين المللي فيلم فجر 
همچنين گفت: به نظرم يکي از اهم وظايف هنرمندان و نويسندگان 
و فرهيختگان جامعه به عنوان قشر نخبه و اثرگذار مردم اين است 
که به شهداي هنرمند بيشتر بپردازند و شمه اي از جلوه هاي ايثار 
و پايداري اين شهداي گرانقدر را در آثار سمعي ، بصري و مکتوب 
خويش منعکس کنند.  مراسم پاسداشت شهداي هنرمند با عنوان 
»شاهدان ش��يدايي« به همت سازمان بس��يج هنرمندان کشور 
بيست و هفتم آبان ماه در تاالر انديشه حوزه هنري با حضور جمعي 
از خانواده هاي معظم شهدا و مسئوالن لشکري و کشوري و جامعه 

فرهنگ و هنر کشور برگزار خواهد شد. 

 عليخاني از پيش توليد فصل دوم
 عصر جديد خبر داد 

فصل دوم برنامه تلويزيوني »عصر جديد« هم با رويکرد استعداديابي 
در زمینه ه�اي هن�ري، ورزش�ي و س�رگرمي تولید مي ش�ود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احس��ان عليخاني مجري و 
تهيه کننده عصرجديد به تازگي در صفح��ه مجازي اين برنامه با 
انتشار ويدئويي به مخاطبان خود گفت: پيش توليد فصل دوم »عصر 
جديد« را به طور رسمي آغاز مي کنيم و اسفند ماه پيش روي شما 
هستيم. صحنه فصل دوم عصر جديد منتظر شماست... در فصل 
اول عصر جديد فاطمه عبادي )هنرمند نقاش با شن(، محمد زارع 
)آکروبات کار(، پارسا خائف )خواننده نوجوان(، سعيد فتحي روشن 
)شعبده باز و منتاليست( و گروه دختران نينجا )هنر هاي رزمي( به 
ترتيب نفرات اول تا پنجم شدند.  برنامه تلويزيوني »عصر جديد« با 
رويکرد استعداديابي در زمينه هاي هنري، ورزشي و سرگرمي توليد 
مي شود.  فصل اول اين مسابقه تلويزيوني با اجراي احسان عليخاني 
و داوري رؤيا نونهالي، آريا عظيمي نژاد، بشير حسيني و امين حيايي 

روي آنتن رفت و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

نقد وضع موجود مزيت نسبي شوکران
   معصومه طاهری

بايد اعتراف کني��م خيلي وقت ب��ود که »ش��وکران« جايش در 
تلويزيون خالي بود و همين باعث شده بود تا دشمنان در رسانه هاي 

خود برنامه هاي مشابهي را روي آنتن ببرند.
در دو سال اخير ش��بکه چهار س��يما با برنامه اي تخصصي به نام 
»شوکران« روي آنتن رفته که مورد استقبال جامعه نخبگاني قرار 
گرفته است. برنامه اي گفت وگو محور و چالشي با حضور متفکران 
عرصه هاي فلسفه و جامعه شناس��ي که توانست رضايت مخاطب 
خاص خود را به دست بياورد و به عنوان يکي از بهترين برنامه هاي 
اين شبکه معرفي شود، ولي چرا »ش��وکران« در بين رقباي خود 
در تلويزيون توانست موفق ظاهر ش��ود؟ حضور پيام فضلي نژاد، 
نويسنده و روزنامه نگار سياسي و اجتماعي که در دهه هاي 70، ۸0 
و ۹0 فعاليت زيادي در عرصه روزنامه نگاري داشت به عنوان مجري 
و تهيه کننده از يک سو و جنس انتخاب مهمان ها و موضوعات منجر 
شد تا شوکران به برنامه اي جريان ساز در رسانه ملي تبديل شود. 

برنامه هاي مشابه شوکران اکثراً خنثي و فاقد نقد اتفاقات روز هستند 
اما در شوکران خواه ناخواه نقد وضعيت موجود يکي از مالک ها قرار 
مي گيرد و به برکت تخصصي بودن و برند تهيه کننده اي که از دام 
رويکردهاي دالل مآبانه در صداوس��يما گريخته درونمايه جذب 
مخاطب را دارد. از صحبت هاي مرحوم پروفسور بونو در نقد تبليغ 
ديني تا صحبت هاي ابوالحس��ن تنهايي در مرگ جامعه شناسان 
ايران موضوعاتي بود که در ش��وکران مطرح شد و همان مباحث 
علمي تضاد انديشه را که باعث حيات علمي است، تداعي مي کند؛ 
مباحثي که خود جريان ساز هستند و مخاطب را به فکر وامي دارند. 
در ليس��ت جديدي که فضلي نژاد براي س��ري جديد برنامه اش 
اعالم کرده است، نام هايي همچون پروفسور رفيع پور هم به چشم 
مي خورد؛ نامي که بسياري از کساني که او را مي شناسند عالقه مند 
هستند تا نگاه چالشي اش در »شوکران« را هم دنبال کنند. اين فضا 
که استادان دوستداشتني علوم جامعه شناسي، فلسفه، سياست و... 
در رسانه ملي و در مقابل مجري چالشي به گفت وگو بپردازند براي 

بسياري از نخبگان جذاب و جالب است. 
 بايد اعتراف کنيم خيلي وقت بود که »شوکران« جايش در تلويزيون 
خالي بود و همين باعث ش��ده بود تا دش��منان در رس��انه هاي خود 
برنامه هاي مشابهي را روي آنتن ببرند. حضور پروفسور سيدحسين نصر 
از ديگر خبرهايي است که »شوکران« براي برنامه آتي خود اعالم کرده و 
اين نيز قابل تأمل و جالب توجه است؛ هرچند نصر را سياسيون بيشتر با 
مسئوليت هاي سياسي که داشته مي شناسند اما بسياري او را در عرصه 
ديني و فلسفي صاحب نظر مي دانند. نصر حتي ترجمه قرآن هم دارد 
که برخي آن را روان و قابل اعتماد معرفي مي کنند با اين حال سابقه 
سياسي او براي بسياري آنقدر پررنگ بود که برخي اجازه حضورش در 
صداوسيما را ندهند. »شوکران« اما همان گونه که از نامش برمي آيد و 
همان گونه که از مهمانانش مي پرسد سقراط وار به جست وجوي حقيقت 
مي گردد. بي شک تلويزيون در عرصه هاي مختلف به شوکران نياز دارد تا 
روحي جديد در کالبد نيمه جان صداوسيما دميده شود اما همه مي دانيم 
که فس��اد دالل ها در برنامه هاي ديگري که مثل ش��وکران تخصصي 
نيستند پررنگ است و تا دست دالل ها و حاميان به ظاهر مصلحشان از 

صداوسيما کوتاه نشود، شوکران با سقراطش تنها خواهند ماند.

 »جوکر« سودآور ترين فيلم اقتباسي
 از کتاب هاي کميک شد

فیلم سینمايي جوکر که تا کنون بیش از ۹۵۰ میلیون دالر فروش 
داشته است، به س�ودآور ترين فیلم هاي اقتباسي از کتاب هاي 

کمیک تبديل شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مووي وب، فيلم سينمايي 
»جوکر« اکنون به سودآورترين فيلم اقتباسي از شخصيت هاي مصور 
کتاب هاي کميک تبديل شده است.  اين فيلم از فروش ۹50 ميليون 
دالر بين المللي عبور کرده است و چندي پيش به عنوان پرفروش ترين 
فيلم رده بزرگس��ال دس��ت يافت.  با اين حس��اب، فيلم سينمايي 
»جوکر« ۳/۱5 برابر بودجه ساخت خود که 5/62 ميليون دالر است، 
فروش داشت. زماني که پنج هفته پيش اين فيلم سينمايي اکران شد، 
با جنجال هايي همراه بود که تهديدي براي موفقيت اين فيلم در گيشه 
محسوب مي شد اما هيچ يک بر اس��تقبال مردم اثر نگذاشت.  حاال 
»جوکر« با عبور از فيلم هاي پرسود کتاب هاي کميک مثل »ونوم« با 
۸54 ميليون دالر فروش و ۹0 ميليون بودجه، »بتمن« به کارگرداني 
تيم بورتون با 4۱۱ ميليون دالر فروش و ۳۳ ميليون بودجه، »ددپول« 
با 7۸۳ ميليون دالر فروش و 5۸ ميليون بودجه، »الک پش��ت هاي 
نينجا« با 200 ميليون فروش و 5/۱۳ ميليون بودجه به سودآور ترين 
فيلم کتاب هاي مصور تبديل شده است.  عالوه بر اين، زماني که جوکر 
از مرز يک ميليارد عبور کند، ارزان ترين فيلمي خواهد بود که به اين 
فيلم فروش دست پيدا مي کند. بيش��تر فيلم هايي که يک ميليارد 
فروش کرده اند، مورد توجه استوديو هاي بزرگ بوده اند و بودجه هاي 
آنها مثل فيلم هاي مارول باالي ۱00 ميليون دالر اس��ت.  موفقيت 
جوکر در باکس آفيس دور از انتظار ب��ود؛ چراکه اين فيلم از يکي از 
شخصيت هاي کتاب هاي مصور اقتباس شده بود که هيچ ارتباطي به 
آن ندارد و با بازي مورد تحسين واکين فينيکس تقريباً مي توان گفت 
با شخصيت هاي ابرقهرماني اين نوع کتاب ها کامالً متفاوت است.  از 
نکات ديگري که در مورد فيلم جوکر مي توان به آن اشاره کرد، اين 
است که افت فروش فيلم هيچگاه از درصد50 باال تر نرفته و هفته هاي 

اخير تنها 2۹ درصد کاهش فروش داشته است. 

نمايشگاه عکس دوازدهمين جشنواره 
موسيقي نواحي افتتاح شد

نمايشگاه عکس دوازدهمین جشنواره موسیقي نواحي ايران 
با حضور مديرکل ارشاد کرمان و دبیر اين دوره از جشنواره در 
مجموعه فرهنگي- هنري »هومهر« شهر کرمان افتتاح شد. 
به گزارش مهر، نمايش��گاه عکس دوازدهمين جشنواره موسيقي 
نواحي ايران با حضور محمدرضا عليزاده مدير کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان کرمان و احمد صدري دبير دوازدهمين جشنواره 
موس��يقي نواحي ايران در محل گالري »هومهر«در شهر کرمان 
افتتاح ش��د.  احمد صدري دبير دوازدهمين جش��نواره موسيقي 
نواحي ايران طي سخنان کوتاهي به مناسبت افتتاح اين نمايشگاه 
گفت: اميدوارم برگزاري اين نمايشگاه اولين گام در برگزاري ديگر 
نمايشگاه هاي عکس مرتبط با حوزه موسيقي نواحي در شهرهاي 
مختلف کشور باشد و اين يکي از اميدواري هاي ماست که بتوانيم 
چنين فعاليت هاي ارزش��مندي را به صورت گس��ترده در س��اير 
شهرستان ها برگزار کنيم.  شايان ذکر است در اين نمايشگاه آثار 
گروهي از پژوهشگران و عکاسان ايران از جمله فواد توحيدي، داود 
کهن ترابي، سيدرسول عزيزي، جمش��يد فرجوند، اسحاق آقايي، 
فريده زينيوند، سعيد سروش، علي جعفري، فرزاد آريان نژاد، مهدي 
جابري، مليحه لطفي و سيروس لطيفيان به نمايش درآمده است.  
دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران که از روز ۱6 آبان ماه در 
شهرهاي مختلف کرمان کار خود را آغاز کرده است، امروز يک شنبه 
۱۹ آبان ماه ب��ه کار خود پايان مي دهد. در اين دوره از جش��نواره، 
گروه ها و هنرمندان مختلف شهرهاي کشور در حوزه هاي تخصصي 

منظومه خواني، آثار خود را در بخش هاي مختلف اجرا مي کنند. 

آيا باي��د آموزه ه��اي مذهبي- اخالق��ي را به طور 
مستقيم وارد فضاي دراماتيک سينما و تلويزيون 
کرد يا بهتر آن است که با زبان غيرمستقيم، مخاطب 

را هدف گرفت؟ 
انسيه شاه حسيني کارگردان با تأکيد بر لزوم استفاده 
از ادبيات تعليمي در توليد فيلم و سريال به »جوان« 
گفت: مردم ما حافظ و موالنا را مي شناس��ند ولي 
متأسفانه در سبد غذايي فرهنگي اثر چنداني از اينها 
نيست. سينما و تلويزيون بايد براي تمام اقشار سني 
ما از کودک گرفته تا افراد مسن جامعه برنامه داشته 
باشند. ما بايد طوري برنامه بسازيم که بدون اينکه 
مخاطب متوجه شود آموزه هاي قرآن و نهج البالغه 
را به او ارائه کنيم يعني مخاطب متوجه نشود و فکر 

نکند که به زور به او چيزي را تحميل کرده ايم. 

کارگردان »غروب شد بيا« ادامه داد: مي توانيم فيلم ها 
و س��ريال هايي توليد کنيم که بدون اينکه مخاطب 
متوجه شود، عملش قرآني شود. مي توانيم مفاهيم 
پندآموز گلستان سعدي را به گونه اي کاماًل نهادينه 
شده در روزگار کنوني، زيربناي توليد فيلم و سريال 

کنيم.  انسيه شاه حس��يني خاطرنشان ساخت: ذات 
هنر چيزي جز دميدن روح تعهد در انسان ها نيست  
و س��ينما و تلويزيون نيز فقط و فق��ط زماني قدرت 
ماندگاري بااليي پيدا مي کند که همين ذات هنر را 
همذات خود کند. مي ت��وان فيلم هاي متأثر از وقايع 
اجتماع را به رئاليستي ترين شکل ممکن ساخت ولي 
همين آثار وقتي مانا مي شوند که بتوانيم روح تعهد را 
واردشان کنيم.  کارگردان »زيباتر از زندگي« افزود: يک 
هنر، زماني الهي است و زماني توحيدي  که به مخاطب 
آرامش دهد و احساس شخصيت را در او القا کند. اگر 
نتيجه کار چنين شود هم اين دنيا را داريم و هم آن دنيا 
را ولي خدا نکند که اصالت انساني خودمان را فراموش 
کنيم و به دام تقليد از سينما و تلويزيون مادي گراي 
غرب بيفتيم.  انسيه شاه حس��يني تأکيد کرد: حتي 

هاليوود هم وقتي مي خواهد محصوالت اثرگذار بسازد 
به سمت آموزه هايي مي رود که اخالقيات را محترم 
بش��مارد. اگر درآثار برجسته س��ينماي کالسيک و 
نه محصوالت بساز بفروش اين س��ال ها تأمل کنيم 
به راحتي اهداف س��ازندگان براي محترم ش��مردن 
مفاهيمي مثل توجه به تهيدس��تان يا عدالت طلبي 
و مذموم بودن خيان��ت و دروغ پي مي بريم . گنجينه 
اعتقادي- ادبي ما ايرانيان هم پر است از کهن الگوهايي 

که انسانيت را ترويج مي کنند. 
شاه حسيني اظهار داش��ت: نگاه صنعتي در توليد 
محصوالت سينمايي- تلويزيوني هيچ منافاتي ندارد 
با اينکه زيربناي محتوايي درام را برپايه آموزه هاي 
اخالقي خود بگذاريم و تا مي توانيم بايد اين آموزه ها 

را دريچه اي کنيم براي داستان گويي. 

نمايشگاه ساالنه کتاب اصفهان و چالش هاي پيش رو

در گفت وگوي »جوان« با انسیه شاه حسیني کارگردان سینما مطرح شد

سينما و تلويزيون به تزريق آموزه هاي قرآن و نهج البالغه نياز دارد

طرفدار دوآتشه هم »خانه پدري« را ضدايراني مي داند!
براي ضد ملي قلمداد کردن و توقیف يک فیلم مبنا قرار دادن همین متن مثالً مدافعانه اي 

 

که يکي از سینمايي نويسان طرفدار فیلم خانه پدري نوشته کفايت نمي کند؟


