
سفر به ایران گران تر از ترکیه!
کاهش ن�رخ ارز این ب�اور را ایج�اد کرده ک�ه ایران برای گردش�گران 
خارجی، کشوری ارزان به حس�اب می آید،  این در حالی است که چند 
برابر شدن هزینه هتل   ها و نیز باال رفتن قیمت حمل و نقل داخلی باعث 
شده سفر به کشورمان نسبت به دیگر کشورهای منطقه گران تر شود. 
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران چند روز پیش با اشاره به اینكه ایران 
در منطقه، مقصدی گران به شمار می آید و سفر به ایران حتی از جمهوری آذربایجان، 
پاکستان و ترکیه گران تر است، گفته بود »مسئوالن گردشگری بار   ها ارزانی سفر 
به ایران را به عنوان یک مزیت برشمرده اند، درحالی که هزینه حمل و نقل داخلی و 
هتل    ها چندین برابر شده و قیمت سفر به ایران در منطقه از حالت رقابت خارج شده 
است.« حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ایران نیز ضمن تأیید این اظهارات می گوید: درست است که ارزش ریال پایین آمده، 
اما قیمت تور ایران گران است و این به خاطر افزایش هزینه بلیت هواپیما پس از لغو 
محدودیت های کرونا، گران شدن نرخ هتل    ها و حمل و نقل داخلی است. هتل    ها در 
یک سال گذشته چندین نوبت قیمت    ها را افزایش داده اند، نرخ آنها از هتل های ترکیه 
بسیار باالتر است، درحالی که به نسبت آنها کیفیت خدمات شان چندان مطلوب 
نیست.  او معتقد است ادامه این رویه، بدون ساماندهی، وضعیت سفرهای داخلی و 

ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.
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امام زمان )عج(:

اگر ش�یعیان ما در وف�ای به عهد 
و پیم�ان اله�ی اتّح�اد و اتّف�اق 
می داش�تند و عه�د و پیم�ان را 
محت�رم می ش�مردند، س�عادت 
دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر 
به سعادت دیدار ما نائل    می شدند.

 الوافی ، جلد۶۲ ، ص۶۸۲

زور زدن نافرجام »بی گناه« برای قصه گویی
بی گناه به شدت وابسته به خرده پیرنگ   هایی است که اساساً می تواند 

 

فقط دغدغه کارگردانش باشد
   افشین علیار

شش قس��مت از س��ریال بی گناه 
پخش شده و همچنان این سریال 
نمی تواند مخاطب را با خود همراه 
کن��د. محس��ن کیایی ب��ه عنوان 
سرپرست نویسندگان سعی کرده 
بی گناه س��ریالی درب��اره خانواده 
و میزان همبس��تگی و گسس��ت 
روابط مابین آنها باشد و همچنین 
نگاه��ی ب��ه عش��ق های قدیم��ی 
داش��ته یا حتی نگاهی به ش��كاف 
سلیقه ای در نس��ل های جوان، اما 
اینها نتوانسته اند در بی گناه تبدیل 
به یک روایت منس��جم و ملموس 
شوند. آنچه از بی گناه قابل فهم است 

اینكه این سریال شباهت بس��یاری به سریال هم گناه دارد 
یعنی باز هم قرار است واکنش های یک خانواده مرفه نسبت 
به یک بحران را ببینیم. مش��كل اصلی بی گناه جلو نرفتن 
داستان است یعنی شش قس��مت از سریال پخش شده اما 
نكته زیادی در آن احساس نمی شود. به نظر می رسد تمامی 
این شش قسمت می توانست در دو قسمت نشان داده شود. 
اما بی گناه به شدت وابس��ته به خرده پیرنگ   هایی است که 

اساساً می تواند فقط دغدغه کارگردانش باشد. 
مهران احمدی در مق��ام کارگردان بیش��تر از اینكه اصل 
روایت را پرداخت کند خرده پیرنگ   ها را دنبال کرده است. 
او سعی کرده در بی گناه به مسائل روز جامعه هم بپردازد، 
برای مثال ماجرای استخراج بیت کوین یا سوءظنی که به 
استاد کسروی وارد می شود) که همان جنبش می تو است( 
اساساً نمی تواند ربط منطقی به داستان کلی سریال داشته 
باشد با اینكه احمدی سعی کرده سرکی به ماجراهای روز 
بزند اما جای مطرح کردن این موضوع در این سریال نیست 
و اساساً ربطی به محتوای اصلی ندارد چرا که اصل داستان 
به عشق سال های جوانی فروغ و بهمن برمی گردد و چرایی 
رفتن بهمن به خارج از کش��ور و اینكه فرشباف چه کاری 
انجام داده که نمی خواهد بهمن سر از راز آن دربیاورد، اما 
در این میان خرده پیرنگ   ها مزاحم قصه اصلی شده اند، به 
همین دلیل است که تا قسمت چهارم رابطه   ها گم و پیچیده 

اس��ت و حتی در این شش قسمت 
هم به طور کامل مشخص نشده که 
بهمن چه نسبتی با استاد فرشباف 
و همس��رش دارد، پیچیدگ��ی در 
س��ریال نمی تواند جواب منطقی 
داشته باشد، فالش بک   ها تاکنون 
هیچ کمكی به سریال نكرده و اتفاقاً 
این نوع اجرا به ش��دت سریال را به 
هم گناه شبیه کرده است تا حدی 
که ب��ه نظ��ر می رس��د کارگردان 
س��ریال مصطفی کیایی اس��ت. از 
سوی دیگر نشان دادن شكاف های 
نس��لی در سریال به ش��دت تاریخ 
انقضا گذش��ته اس��ت حتی عشق 
نافرجام فروغ و بهمن هم به شدت 
تكراری اس��ت و احمدی به عنوان کارگ��ردان برای اینكه 
سریالش از کلیشه   ها به دور باشد تالشی نكرده است. سمت 
و سوی سریال همچنان گم است و مشخص نیست احمدی 
سعی داش��ته به کدام روایت پرداخت منسجم تری داشته 
باش��د. تا این جای سریال با یک کلیش��ه قدیمی سروکار 
داریم؛ کلیشه   هایی مثل عش��ق قدیمی و رازآلود که بار   ها 
در سریال های دیگر دیده ایم. در این میان پرداخت منطقی 
که چارچوب دراماتیک داشته باش��د و حرف جدیدی در 
بی گناه بزند احساس نمی شود، چرا که درام کشش الزم را 
برای روایت منطقی ندارد و انگار احمدی در یک بالتكلیفی 
مانده است که این به نقص فیلمنامه برمی گردد، بی گناه در 
رابطه با خانواده نتوانسته حرف تازه ای داشته باشد، بنابراین 
بی گناه در یک س��طح ِکس��ل کننده درج��ا می زند، حتی 
آنجایی که بهمن با فروغ روبه رو می شود هیچ حس و حال 
دراماتیكی ندارد و نمی تواند سكانسی باشد که مخاطب را 
تحت تأثیر قرار بدهد، از نظ��ر کارگردانی هم همانطور که 
گفته شد انگار با فصل دوم سریال هم گناه مواجهیم با همان 
نوع کارگردانی، نكته خاصی در اجرا دیده نمی شود و حتی 
بازی   ها هم بسیار ساده و تكراری به نظر می رسند. بی گناه 
تا اینجای کار یک س��ریال تكراری است که کشش الزم را 
ندارد، خیلی سخت می ش��ود هر هفته با یادآوری قسمت 

گذشته این سریال را تماشا کرد. 

   گردشگری

با نمایش در موزه سینما در ایام هفته کودک انجام می شود

مرور خاطره فیلم های درخشان کودک در موزه سینما
حکایت آنجلینا جولی و دفاع ریاکارانه از مهسا امینی

دعوای جولی و پیت دروغ دفاع از حقوق زنان و کودکان را برمال کرد
   مصطفی شاه کرمی

اظهارات تکان دهن�ده آنجلینا جولی، بازیگر سرش�ناس 
هالیوودی در مورد خشونت های خانگی همسرش)برد پیت( با 
او و فرزندانش شاهد مثالی واقعی و عینی برای دروغ پردازی 
این کش�ور     ها در م�ورد ای�ن ادع�ای دروغین آنهاس�ت.

رعایت حقوق زنان و کودکان و اتخاذ مواضع جانبدارانه در ایاالت 
متحده و دیگر کشورهای غربی به امری ریاکارانه و فریبنده تبدیل 
شده است و جالب است که این چهره     ها این روز     ها برای زنان ایرانی با 
هشتگ مهسا امینی اشک تمساح می ریزند.  شاهد مثال دیگری در 
مورد رویكرد گوبلزی کشورهای غربی با مسئله حقوق زنان و حتی 
کودکان، اظهارات آنجلینا جولی، بازیگر مشهور هالیوودی در مورد 
خشونت های خانگی شوهر سابقش برد پیت با او و فرزندانش است.  
جولی در جریان دعوای حقوقی که بر سر بخشی از اموال شان با برد 
پیت دارد، اسنادی را به دادگاه لس آنجلس ارسال کرده و با استناد به 
آنها شوهر سابقش )برد پیت( را به خشونت خانگی متهم کرده است.  
این بازیگر هالیوود همچنین اظهار داشته که هرگز نمی خواسته این 
وضعیت را علنی کند اما با این حال برد پیت را متهم کرده که یكی 
از شش فرزند شان را خفه کرده است! وی همچنین مدعی شده 
که همسر سابقش برد پیت موهای او را گرفته و سرش را به دیوار 
کوبانده است.  واقعیت این است که خشونت علیه زنان و کودکان در 
همه جای جهان امری مذموم و تقبیح شده است و همه دولت     ها در 
پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت های قانونی دارند و هیچ کدام از 
قوانین حال حاضر دنیا دقیق تر، دلسوزانه تر و متعالی تر از اسالم عزیز 
و مظلوم به این مسئله نپرداخته است؛ اما در کشور امریكا و دیگر 

کشورهای غربی این مسئله با رویكردی ریاکارانه و نادیده گرفتن 
نقض  گسترده حقوق زنان، همواره سعی کرده خودش را در جایگاه 
مدعی نشانده و انگشت اتهام خود را به سمت دیگر کشور     ها بگیرد 
و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آنها و فریب افكار 
عمومی جهان تبدیل کند.  این رویكرد طلبكارانه و ریاکارانه غرب 
در مواجهه با حقوق زنان و کودکان در حالی است که نضج گیری 
و راه افتادن جنبش     هایی مانند »جنبش می تو« که از سوی تعداد 
زیادی از سینماگران زن هالیوود در واکنش به آزارهای جنسی و 
تعرض تهیه کنندگان و سینماگران مرد ایجاد شد، نشان داد کثرت 
این تعرضات و نقض حقوق اولیه زنان در بخش های مختلف جوامع 
غرب و امریكا بیشتر از هشتگ     ها و فریاد     هایی است که به بهانه این 
جنبش بلند شده است. این فجایع در کنار وقایع تكان دهنده ای 
مثل کثرت سوءاس��تفاده جنس��ی از کودکان و آمار باالی افراد 
پدوفیلی)کسانی که گرایش جنسی به کودکان دارند( گزاره     هایی 

واقعی از جوامع غربی و مدعی حقوق زنان و کودکان است.

به مناس�بت هفته ملی کودک ۱۰ فیلم خاطره انگیز س�ینمای 
کودک و نوجوان در موزه س�ینمای ایران نمایش داده می شود. 
به مناس��بت هفته مل��ی ک��ودك از ۱6 ت��ا ۲5 مهرم��اه ۱۰ فیلم 
خاطره انگیز س��ینمای کودك و نوجوان هر روز ساعت ۱6 در موزه 

سینمای ایران نمایش داده می شود. 
س��ینمای دهه 6۰ و نیمه دهه 7۰ ایران یادآور رشد کمی و کیفی 
س��ینمای کودك و نوجوان اس��ت، س��ینمایی که در جهان آوازه 
این جنس از س��ینما را بر زبان    ها انداخته بود اما به مرور مدیریت 
سینمایی این مزیت س��ینمایی را از دس��ت داد تا اینكه امروز در 
شرایطی هس��تیم که بچه    ها به طور کلی از س��ینمای ایران اخراج 
ش��ده اند و س��ینمای ایران رنگ و لعابی کاماًل جدی با موضوعات 
خشک و تلخ مربوط به زندگی بزرگساالن به خود گرفته است. در 
این وانفسای سینمای تلخ و س��ایه این روز    ها موزه سینمای ایران 
دس��ت به ابتكار جالبی زده و می خواهد ۱۰ فیلم ش��اخص تاریخ 
سینمای کودك و نوجوان ایران را در ایام هفته ملی کودك اکران 

کند. البته در میان این لیس��ت برخی آثار شاخص پس دهه 8۰ و 
9۰ سینمای کودك هم به چشم می خورد. دزد عروسک ها، گلنار، 
دونده و مدرسه پیرمرد    ها جزو مهم  ترین آثار دهه طالیی سینمای 

کودك ایران هستند که در این لیست قرار دارند. 
برنامه نمایش فیلم     ها به شرح زیر است:

-      شنبه ۱6 مهرماه: انیمیشن »فیلشاه « ساخته هادی محمدیان
- یک    شنبه ۱7 مهرماه: »خاله قورباغه« ساخته افشین هاشمی

- دو    شنبه ۱8 مهرماه: انیمیشن »آخرین داستان « ساخته اشكان رهگذر
- سه     شنبه ۱9 مهرماه: »مدرسه پیرمردها« ساخته سید علی سجادی 

حسینی
- چهار    شنبه ۲۰ مهرماه: انیمیشن »امین و اکوان « ساخته زحل رضوی
- پنج  شنبه ۲۱ مهرماه: »یكی بود یكی نبود« ساخته ایرج طهماسب
- جمعه ۲۲ مهرماه: »دزد عروسک ها« ساخته محمدرضا هنرمند

-      شنبه ۲۲ مهرماه: »گلنار « ساخته کامبوزیا پرتوی
- یک    شنبه ۲3 مهرماه: »دونده« ساخته امیر نادری

- دو    شنبه ۲5 مهرماه: »خاله سوسكه « ساخته نادره ترکمانی
این فیلم     ها از ۱6 مهرماه هر روز س��اعت ۱6 در سالن فردوس موزه 

سینما نمایش داده خواهد شد. 
آثار یاد شده توسط فیلمخانه ملی ایران، مرکز گسترش سینمای 
مس��تند، تجربی و پویانمایی، کان��ون پرورش فك��ری کودکان و 
نوجوانان، گروه هنر پویا، استودیو هورخش، منوچهر شاهسواری، 
اش��كان و آرمان رهگذر، زحل رضوی و مهدی صفارپور در اختیار 
موزه سینما قرار داده شده اس��ت.  نمایش فیلم     ها برای عموم آزاد 

و رایگان است. 

در گفت وگوی »جوان « با مدیرعامل انتشارات روایت فتح مطرح شد

روایت فتح پیشگام تولید کتاب صوتی خواهد بود
ادبیات دفاع مقدس نقش چشمگیری در رشد انتشار کتاب در سال جاری دارد

مصطفی محمدی     دیده بان

    رسانه

     نمایش خانگی

انتشار چاپ هجدهم »شیعه در اسالم « 
عالمه طباطبایی

چ�اپ هجده�م کت�اب »ش�یعه در اس�الم « اث�ر عالم�ه 
ش�د.  منتش�ر  طباطبای�ی  محمدحس�ین  س�ید 
چ��اپ هجدهم کت��اب »ش��یعه در اس��الم « اثر عالمه س��ید 
محمدحسین طباطبایی و به کوشش حجت االسالم سید هادی 
خسروشاهی به همت مؤسسه بوس��تان کتاب در ۲۱۲ صفحه 
منتشر شد. این اثر در سه بخش تألیف شده است؛ در بخش اول 
که با عنوان »کیفیت پیدایش و نشو و نمای شیعه« نگارش یافته، 
ضمن اشاره به آغاز پیدایش ش��یعه و کیفیت آن، به سبب جدا 
شدن اقلیت شیعه از اکثریت سنی و بروز اختالف پرداخته و به 

دو مسئله جانشینی و مرجعیت علمی می پردازد. 
در ادامه این بخش، با اشاره به اس��تقرار سلطنت بنی امیه، شیعه 
در قرن دوم تا چهاردهم هجری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 
انشعابات شیعه تشریح شده و در پایان، به شیعه دوازده امامی و فرق 
ایشان با زیدیه و اسماعیلیه اشاره شده است. نویسنده در دومین 
بخش از این کتاب به »تفكر مذهبی شیعه« اختصاص یافته، مأخذ 
اساسی تفكر مذهبی در اس��الم را تبیین می کند و به راه      هایی که 
قرآن کریم برای تفكر مذهبی نشان می دهد  می پردازد.  »اعتقادات 
اسالم از نظر شیعه دوازده امامی« عنوان سومین و آخرین بخش از 
کتاب حاضر است که ضمن اشاره به پیغمبرشناسی، معادشناسی و 
امام شناسی، به فرق میان نبی و امام اشاره شده و در ادامه نیز اجمالی 
از تاریخ زندگی دوازده ام��ام)ع( تبیین و ظهور مهدی)عج( از نظر 
عمومی و خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پایان این 

بخش نیز به پیام معنوی شیعه اختصاص یافته است. 
----------------------------------------------------

بازگشت »ایرانگرد« به آنتن شبكه یك
فص�ل پنج�م »ایرانگ�رد« پ�س از ح�دود ی�ک س�ال 
فیلمب�رداری ب�ه آنت�ن ش�بکه ی�ک س�یما رس�ید. 
به گزارش »جوان« به نقل از پایگاه اطالع رسانی سیما، قرار است 
فصل پنجم این مجموعه مس��تند در ۲6 قس��مت 4۰ دقیقه ای 
جاذبه های گردش��گری و فرهنگ مردم را در استان های بوشهر، 
گیالن، هرمزگان، فارس، خراسان رضوی و ایالم به تصویر بكشد.  
»ایرانگرد« معرفی طبیعت بكر شهرهای مختلف کشور و زندگی در 
میان عشایر و مردمان ییالقی و شهر     ها و روستاهای ایران را در دستور 
کار دارد. جواد قارایی، کارگردان و مجری مستند »ایرانگرد« برای 
تهیه این برنامه با یک تیم فیلمبرداری به شهر     ها و استان های مختلف 
ایران سفر کرده و روایت زندگی فردی شهرنشین را به تصویر کشیده 
که برای رس��یدن به آرامش، به دل طبیعت پناه می برند.  قارایی 
درباره فصل جدید این مس��تند گفت: در فصل پنجم »ایرانگرد« 
سعی کردیم در تحقیق و پژوهش نگرش عمیق تری داشته باشیم 
و در حوزه فرهنگ، تاریخ و مردم شناسی از تحقیقات گسترده تر 
و جامع تری بهره بگیریم. این مجموعه با جدید     ترین تجهیزات و 
با تكنولوژی روز دنیا تهیه و تولید و کیفیت تصویربرداری نسبت 
به فصول گذشته باز هم ارتقا داده شده است. مستند »ایرانگرد« 

جمعه     ها ساعت ۲3 روی آنتن شبكه یک سیما می رود. 
----------------------------------------------------

زندگی امام حسن عسكری)ع(
در»آفتاب نیمه شب«

کت�اب »آفت�اب نیم�ه ش�ب« نوش�ته فاطمه مس�تغنی 
از س�وی انتش�ارات ش�هید کاظم�ی منتش�ر ش�د. 
کتاب »آفتاب نیمه ش��ب«، نوش��ته فاطمه مس��تغنی شامل 
برش      هایی کوتاه است از زندگی و زمانه امام حسن عسكری )ع( 

توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد. 
این کتاب سیزدهمین کتاب از مجموعه ۱4 جلدی »چهارده  
خورش��ید، یک آفتاب « اس��ت که اختص��اص دارد به زندگی 
یازدهمی��ن ام��ام ش��یعیان حضرت امام حس��ن عس��كری 
)علیه السالم(. این امام بزرگوار زندگی پر فراز و نشیبی داشته اند 
اما کمتر کسی از جزئیات زندگی ایش��ان و فضایل معرفتی و 
اخالقی شان خبر دارد. در این کتاب سعی شده با زبانی مناسب و 
روان در قالب ۱۰۰ برش کوتاه، زندگی پر از خیر و برکت این امام 
عظیم الشأن را روایت کند.  کتاب »آفتاب نیمه شب« در قطع 

رقعی و ۱۰4 صفحه در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

   محمدصادق عابدینی
با فروک�ش کردن همه گیری کرونا در س�ال 
۱4۰۱ وضعی�ت چاپ و نش�ر کت�اب اوضاع 
بسیار خوبی را به نسبت سال گذشته سپری 
می کند، به طوری که تنها در سه ماهه نخست 
سال و با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی 
منابع و مراجع رس�می چون مؤسسه خانه 
کتاب، رشد بیش از 5۰ درصدی چاپ و نشر 
کتاب نش�ان از آرامش و ثباتی است که این 
حوزه در س�ال جاری از آن برخوردار است. 
آمار ارائه شده در س�ه  ماهه دوم نیز چندان 
کم از آم�ار فصل به�ار ن�دارد و در مجموع 
باید اذعان کرد حوزه نش�ر و کتاب در نیمه 
نخست س�ال ۱4۰۱ وضعیت بسیار مطلوبی 
را بعد از دو س�ال سخت س�پری می کند، از 
طرفی رشد و عالقه خوانندگان به کتاب های 
ادبی و تاریخی نیز یک موقعیت ویژه را برای 
ناش�ران به وجود آورده که می ت�وان با ارائه 
و چاپ آثاری با ای�ن محتوا س�رانه مطالعه 
کتاب در کشور را که روزبه روز از سیر نزولی 
برخوردار اس�ت برطرف کرد اما در این  بین 
و در دس�ته  بندی های اعالم  ش�ده وضعیت 
انتش�ار کتاب  با موض�وع مقاوم�ت و دفاع 
مقدس جایگاه وی�ژه ای را به خود اختصاص 
داده اس�ت. مهدی محمدخانی، مدیرعامل 
انتشارات روایت فتح که دو سال و چند ماهی 
می شود مسئولیت این مجموعه انتشاراتی 
را بر عه�ده گرفته، در گفت وگ�و با »جوان « 
به فعالیت های این مؤسس�ه پرداخته است. 

    
 روایت فتح،  به تازگی از مجموعه آثار 
صوتی و هشت عنوان کتاب رونمایی 
کرد، وضعیت انتشارات روایت فتح را 

چطور می بینید؟
 چاپ بیش از 4۰۰ عنوان کتاب در س��ه  ماهه 
نخس��ت و همچنین عددی مشابه در سه  ماهه 
دوم نیز این نكته را به م��ا یادآوری می کند که 
کت��اب آن هم با موض��وع و محت��وای فرهنگ 
مقاومت و دفاع مقدس همچون سایر حوزه های 
فرهنگی و هنری از جای��گاه ویژه ا ی برخوردار 
است. بی تردید یكی از ناش��ران مهم در حوزه 
کتاب مقاومت و دفاع مقدس انتشارات روایت 
فتح اس��ت که بر اس��اس آماره��ای موجود به 

قطب مهم نشر کتاب تبدیل شده است. امسال 
روایت فتح با بی��ش از 3۰۰ عن��وان کتاب در 
س��ی ودومین نمایش��گاه کتاب حضور داشت، 
جشن صد هزارتایی شدن چاپ کتاب و رونمایی 
و بازخوانی ۲۲ اثر صوتی و رونمایی هشت عنوان 
کتاب در شیراز تنها بخشی از فعالیت های ما در 

سال جاری بوده است. 
 طب�ق ش�اخصه هایی ک�ه از س�وی 
مؤسسه خانه کتاب منتشر شد چاپ 
کتاب با محت�وای فرهنگ مقاومت و 
دفاع مقدس رش�د خوبی را داش�ته 
اس�ت، وضعی�ت نش�ر کت�اب را به 
خصوص در حوزه ادبیات دفاع مقدس 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
افزایش انتشار کتاب های ادبیات دفاع مقدس 
و مقاومت به عنوان یكی از پارامتر    های رش��د 
نشر کتاب در سال ۱4۰۱ شناخته شده است. 
با ش��یوع بیماری کرونا جهان دو سال سخت 
را پشت س��ر گذاشت. اغلب مش��اغل و کسب 
 وکار    ها از تبعات این  همه گیری در امان نبودند. 
شاید بتوان گفت یكی از صنف     هایی که آسیب 
جدی دید ناش��ران کت��اب بودند. در ش��رایط 
عادی ما برای چاپ کتاب با مشكالت بسیاری 
دس��ت وپنجه نرم می کنیم، از جمله نوسان و 
قیمت های روزانه  کاغذ که دست ناشران را برای 
چاپ عناوین بیش��تر و قیمت گذاری مناسب 
بسته است اما خدا را شكر با فروکش کردن این 
اپیدمی وضعیت بازار نشر بهتر شده است. البته 
برگزاری نمایشگاه کتاب و تخفیف را هم نباید در 
این جهش تولید نادیده گرفت. ما در انتشارات 
روایت فتح س��عی کردیم همچون گذشته در 
کنار مخاطبان عزیز ادبیات پایداری بمانیم و با 

افزایش تولید و باال بردن کیفیت کتاب     ها و البته 
قیمت گذاری معقول این محصول فرهنگی را به 

دست مخاطبان گرامی برسانیم. 
شما در هفته دفاع مقدس 3۰ عنوان 
کتاب چاپی و صوت�ی را در تهران و 
ش�یراز رونمایی کردید، درباره این 

کتاب    ها توضیح دهید؟
 همزمان با گرامیداش��ت هفت��ه  دفاع مقدس 
هش��ت عنوان از تازه های انتشارات روایت فتح 
را در شیراز که زادگاه سوژه کتاب های مان بود، 
رونمایی کردی��م. کتاب     هایی با عناوین »ِس��ّر 
َسر«، »بوی شیرین فرهاد«، »دوستت دارم به 
یک شرط«، »معجزه  رتیان«، »39کیلو تمام«، 
بوانات تا  »باران تشنه«، »آوریل3۰۱5« و »از 
اوپساال«. همچنین از ۲۲ عنوان کتاب صوتی 
روایت فت��ح رونمایی ش��د؛ ش��امل مجموعه 
مدافعان حرم، اینک شوکران.، معجزه  رتیان و 
مادران. عالقه مندان می توانند به اپلیكیشن های 

نوار و طاقچه برای استفاده مراجعه کنند. 
به نظر می رس�د که تولید کتاب های 
صوتی به یک اس�تراتژی جدید در 
تولی�دات روایت فتح تبدیل ش�ده 
است، این گونه کتاب    ها هم مشتریان 
رو به ازدیادی را در این سال    ها تجربه 
کرده اند. این رویکرد قرار است ادامه 

پیدا کند؟ 
 بی شک همه  ناشران و فعاالن فرهنگی کشور 
به دنبال راه��ی برای باال بردن س��رانه  مطالعه  
کتاب هس��تند. به همین دلیل شاهد تغییرات 
چش��مگیری در نح��وه  تولید و عرض��ه  کتاب 
هس��تیم. قطعاً کتاب  های صوت��ی برای بخش 
زیادی از افراد جامعه گزینه جذاب و مناس��بی 
اس��ت که اوقات و زمان های خال��ی بین روز را 
با آن پر کنند. انتشارات روایت فتح با افتخار از 
پیش��گامان این طرح بوده و ان شاءاهلل با قدرت 

این مسیر را ادامه خواهیم داد. 
برای تولید کتاب های صوتی جدید 

برنامه خاصی دارید؟
برای افزایش تولید کتاب های صوتی طرح     هایی 
در دست داریم و با مراکز مختلف رایزنی     هایی 
انجام  شده است که ان ش��اءاهلل به  زودی شاهد 
عرضه این محصوالت در کنار تولیدات مكتوب 

خواهیم بود. 
اشاره ای به تولیدات آتی روایت فتح 
داشتید، چه کتاب    هایی قرار است در 
آینده نزدیک از سوی این انتشارات 

منتشر شوند؟
ما معموالً قبل از تولید کتاب، خبر آن را رسانه ای 
نمی کنیم، اما خب اینجا اشاره مختصری به چند 
مورد می کنم. ان شاءاهلل به زودی دو جلد عنوان 
جدید به مجموعه  »یاران « اضافه خواهیم کرد. 
همچنین در ایام سالروز ش��هادت شهید حاج 
قاسم س��لیمانی از چند عنوان جدید مرتبط با 
این شهید بزرگوار رونمایی می کنیم. کتاب های 
تاریخ ش��فاهی با س��وژه  های جذاب و شهدای 
مدافع حرم شهرس��تان  های مختلف کش��ور 
در دس��ت تولید اس��ت که تا پایان سال شاهد 

رونمایی بخش زیادی از آنها هستیم. 

محمدخانی: بی ش��ک همه  
ناش��ران و فع��االن فرهنگی 
کش��ور به دنبال راهی برای 
باال بردن سرانه  مطالعه  کتاب 
هستند. به همین دلیل شاهد 
تغییرات چشمگیری در نحوه  
تولید و عرضه  کتاب هستیم

    سینما


