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محمدعلی بهمنی به نابینایان هدیه داد

ادبوهنـر

محمدعلی بهمنی در مراسم ۷۵مین زادروزش ،مجموعهای از کتابهایش را که به خط بریل منتشر شده است ،به
نابینایان کشور تقدیم کرد .کتابهای «مجموعه اشعار محمدعلی بهمنی»« ،یه حرف یه حرف ،حرفای من کتاب
شد» و «تنفس آزاد» توسط نشر رودکی به صورت بریل چاپ و در اختیار نابینایان قرار خواهد گرفت.

شبکه

سریال«نفس»
متوقفنشدهاست
در پــی حــادثــهای
کــه بـــرای یــکــی از
بازیگران مجموعه
تلویزیونی «نفس»
پیش آمد ،کارگردان این سریال اعالم
کرد که تصویربرداری متوقف نشده
اســـت .ســانــاز سعیدی کــه ابــتــدای
هفته حین ضبط سریال در صحنه
تصویربرداری دچار حادثه شده بود،
روز گذشته از بیمارستان مرخص شد
و ب ـهزودی ساخت آخرین بخشهای
باقی مانده از سریال «نفس» از سر
گرفته میشود.

تولید«پروازدرارتفاع
صفر»درسراشیبیپایان
تهیهکننده «پــرواز
در ارتــفــاع صفر»
گــفــت :بـــه دلــیــل
حسا سیت با الیی
که در نگارش دیالوگها وجود دارد،
امیر خلیلی مــشــاور نــیــروی هوایی
در ایــن سریال با ما همراه هستند.
«محمد نشاط» تهیهکننده سریال
«پــرواز در ارتفاع صفر» به کارگردانی
عبدالحسن برزیده در گفتگو با فارس،
گفت :تصویربرداری این سریال رو به
پایان است و غیر از سکانسهایی که
قــرار است در پایگاه هوایی اصفهان
مقابل دوربین برود ،تمامی سکانسها
ضبط شــده اســـت .علی عمرانی،
شاهرخ استخری ،عمار تفتی ،سوگل
خلیق و محمد عمرانی از بازیگران
اصلی سریال پــرواز در ارتــفــاع صفر
هستند.

آغازپخش«طلوع»
و«چرخ»درسالجدید
گروه دانش شبکه4
ســیــمــا پــخــش دو
مجله صبحگاهی و
عصرگاهی «طلوع»
و «چــرخ» را از هفته اول اردیبهشت
آغاز میکند .اولین قسمت از برنامه
«طلوع» شبکه 4به تهیهکنندگی علی
خسروی در سال جدید از 2اردیبهشت
روی آنتن مــیرود و طبق روال سال
گذشته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت
 7تا  8بامداد به صــورت زنــده پخش
میشود.مجله علمی «چـــر خ» که
تــاش میکند با حضور چهرههای
علمی و پژوهشی به رویدادهای علمی
بپردازد ،از شنبه پخش آن در سال جدید
آغاز میشود .در برنامه 2اردیبهشت،
شهریار ربانی مجری برنامه در گفتگو
با دکتر مهدی زارع استاد دانشگاه
بــه مــوضــو ع زمینشناختی ایــران
میپردازد.

«روزهایبهتر»درانتظار
شجرهوصدیقشریف
پخش اپیزود «بیم
و امید» از مجموعه
تلویزیونی «روزهای
بهتر» از روز جمعه
(اول اردیبهشت ) آغاز میشود .قصه
بیم و امید در شش قسمت تولید شده
است که از جمعه تا چهارشنبه هر شب
حوالی ساعت  ۲۲:۱۰به روی آنتن
مــیرود .فخرالدین صدیقشریف و
صدرالدین شجره در این اپیزود بازی
میکنند.

پنجشنبه  31فروردین 1396

صداییکه«کتاب»است
بررسی مزیت «کتابهای صوتی» و مطالعه ارزانتر از منظر نویسندگان و ناشران مشهدی

پخش«جانجانها»
ازشبکه2
مجموعه انیمیشن
تلو یز یو نی کا نو ن
پــــــرورش فــکــری
کودکان و نوجوانان
با عنوان «جان جانها» هر پنجشنبه
از شبکه 2پخش میشود .به گزارش
فـــارس ،تــاکــنــون 9قسمت از این
مجموعه تلویزیونی آماده پخش شده و
قرار است ساعت  13:50روز پنجشنبه
31فــروردیــن  1396اولین قسمت
آن با عنوان «حمام» با موضوع نگاه
والدین به گذشته ،در برنامه «با ما بیا»
(عمو مهربان و خاله رویا) در این شبکه
نمایش داده شود.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

طیبه ثابت-امروزه با روی کارآمدن شبکههای ارتباطی
و ظرفیت استفاده از امکانات جدید در دنیای رسانه،
با وجود دردسترسبودن کتابهای صوتی ،مطالعه
رنگ وبوی دیگری به خود گرفته است .جدای از این
نکته که برای تولید یک کتاب ،ناگزیر به قطع درختان و
کمبود فضای سبز و صدمههای محیط زیستی هستیم،
این یک واقعیت است که با وجود اوضاع نامطلوب مالی
در نشر ،بهرهمندی از کتا ب الکترونیکی کمکم در
بین مردم جای خود را پیدا کند .برای بررسی موضوع
جایگاه کتا بهای صوتی در نزد مخاطبان بهسراغ
چند نویسنده کتاب صوتی و ناشر رفتیم.

صوتی ضدارزشی و دینی میپردازند ،تصریح کرد:
درخصوص تولید آثار صوتی ارزشمند زیاد کار نشده
است و اگر هم بوده ،ضعیف بودهاند .این نویسنده
تاکید کرد :مسئوالنی که به کارهای فرهنگیارزشی
بها میدهند ،باید یکسری از آثار خوب را بهصورت
صوتی دربیاورند ،چون95درصد افراد 15سال به باال
امکان استفاده از کتاب صوتی را دارند.

در مقایسه با کتابهای صوتی ،بازار کتاب جایگاه خود
را باز نکرده است

گسترش فضای مجازی و رونق کتابهای صوتی

یک نویسنده و کارگردان مشهدی درخصوص کتاب
خود که بهطور صوتی در اختیار مخاطبان قرار گرفته
است ،گفت :سال گذشته جشنواره تئاتر رضوی،
با حمایت بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) و همکاری
«رادیو نمایش» تعدادی از آثار را تبدیل به کتاب صوتی
کرد که کتاب نمایشنامه من تحت عنوان «عوض بدلو»
هم جزو این کارها بود و بهصورت صوتی درآمد .عباس
جانفدا با اشاره به این مطلب که سالهاست کتابهای
صوتی در بازار نشر وجود دارد و این قالب ،مدیای خیلی
جدید برای مخاطبان خاص کتاب نیست ،تصریح
کرد :اخیرا که شبکههای اجتماعی گسترش پیدا
کردهاند ،رونق کتابهای صوتی بیشتر شده است.

تغییر ذائقه مخاطب با کمترین هزینه

جانفدا درباره مزیت کتابهای صوتی گفت :زندگی
امروزی و شتابش باعث شده که آدمها تنبل شوند و
کمتر فرصت مطالعه کتاب بهشکل حقیقیاش را پیدا
کنند .بنابراین کتابهای صوتی را میشود در هر زمان
و مکانی مطالعه کنند .وی ادامه داد :مزیت کتابهای
صوتی این است که هم دردسترستر ،هم ارزانتــر
و همخواندنش راحتتر است ،در عین حالی که با
کمترین مزاحمت برای اطرافیان مطالعه میشود.

بازخورد صداشدن «عوض بدلو»

نویسنده کتاب «عوض بدلو» درخصوص بازتاب این

اثر صوتی اظهار داشــت :خوشبختانه این کتاب،
بازتابهای خوبی به همراه داشته است .جانفدا ادامه
داد :به دنبال تبدیلشدن عوض بدلو به کتاب صوتی،
این نمایشنامه را عالقهمندان گوش کردهاند و با توزیع
مناسبی که این کتاب صوتی داشته ،هنرمندانی در
شهرهای یزد ،قزوین ،مرند و چند شهر دیگر با کسب
اجازه نمایش آن را در شهرهای خود اجرا کردند .این
کارگردان مشهدی تصریح کرد :آرزو میکنم زمانی
برسد که همه کتا بهای ما صوتی شود ،چرا که با
ایــن حرکت ،ما در جهت حفظ محیط زیست گام
برداشتهایم و درختی کمتر قطع میشود .وی اضافه
کرد :مردم به لحاظ روحیروانی عادت به تورق کتاب
دارند اما فرهنگ استفاده از کتابهای صوتی باید
نهادینه شود.

«یکی از ما» بعد از  16سال

نویسنده کتاب صوتی «یکی از مــا» نیز در ادامــه
درخصوص کتاب خود گفت« :یکی از ما» جزو اولین
کتابهای من است که در سال 89به صورت صوتی
از ســوی حــوزه هنری منتشر شــد .علیرضا میری
درخصوص مخاطبان کتابهای الکترونیکی با اشاره
به این مطلب که این کتاب صوتی با گذشت 16سال

نادر طالبزاده در مراسم تقدیر از 3مستندساز جوان:

هنوز مخاطبان خود را دارد ،تصریح کرد :طی این چند
سال شاهد این بودم که در جاهایی به صورت گسترده
مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

استفاده از زمانهای مرده ،یک امتیاز برای کتابهای
صوتی است

این پژوهشگر درخصوص باالبردن میزان مطالعه مردم
با توجه به گرانی کتاب اظهار داشت :اگرچه هیچچیز
جای کتابی که در دست میگیریم و میخوانیم را
نمیتواند بگیرد ،ولی زندگی ماشینی انسان امروز و
سپر یشدن ساعتهای متمادی در ترافیک باعث
میشود زمــانهــای زیــادی از هر فــرد کشته شود.
وی ادامــه داد :میتوان با کتابهای صوتی از این
زمانهای کشته شده نهایت استفاده را داشت .میری
با اشاره به اینکه خانمهای خانهدار به دلیل کارهای
خانه زمان کتاب به دست گرفتن را ندارند ،بنابراین
میتوانند از کتابهای صوتی همزمان با کار استفاده
کنند.

کتابهای صوتی خوب ،جبهه فرهنگی هستند

میری با اشــاره به این مطلب که دشمنان اســام و
کشور در شبکههای ارتباطی به انتشار مطالب

مدیر انتشارات صیانت درخصوص فراگیرشدن
کتا بهای صوتی و استقبال مخاطبان از این نوع
کتابها گفت :در قدیم کاغذ دولتی وجود داشت اما
در اوضاع کنونی نشر ،کاغذ گران و هزینه چاپ سنگین
است که این موضوع در روند قیمت کتاب تاثیر دارد،
یعنی بسیاری از مخاطبان قدرت خرید کتاب با این
قیمتهای تمامشده را ندارند.
سیداحمد علیزادهجواهری ادامه داد :امروز اوضاع
بازار کتاب و کتابفروشی نامطلوب است و بسیاری
از ناشران بزرگ که حیطه کار آنها کارهای آموزشی
و حتی کودکان بود ،دیگر فعالیت را مقرون به صرفه
نمیبینند.
وی ادامه داد :اگر به اتحادیه ناشران مراجعه کنید:
بسیاری از ناشران را در حال ورشکستگی میبینید.
این ناشر افــزود :مسلم است که کتا بهای صوتی
بهدلیل اینکه افــراد وقتی بخواهند بــرای مطالعه،
لقمه آمادهای داشته باشند ،بهراحتی میتوانند از آن
استفاده کنند ،جای کتاب را خواهد گرفت.
سیداحمد علیزاد هجواهری با اشاره به این مطلب
که60میلیون کتاب نشر خود را کیلویی داده است و
تمام این60میلیون تومان کتاب را به 200هزارتومان
نخریدند ،تصریح کــرد :درحالی که بیشتر وقت
خانواد هها صرف دیدن تبلیغات فالن شرکتهای
چیپس و پفک میشود ،رادیــو میتواند کتا بهای
صوتی خوبی برای مخاطبان باشد .مدیر انتشارات
صیانت ادامــه داد :جامعه باید بهسمتی بــرود که
استفاده از کتا بهای صوتی نهادینه شود و این
فرهنگ در بین مردم جابیفتد.

سیدعباس صالحی مطرح کرد

بچههایانقالبدرمستندبهتجربهخوبیرسیدند

حساسیتهایهمزمانینمایشگاهکتابباانتخابات

در این مراسم ،ابتدا نادر طالبزاده درباره برگزاری
این مراسم گفت :این مراسم مایه خوشحالی من
است و ما به حضور جوانانی نظیر این سه عزیز
افتخار میکنیم .وی ادامه داد :بچههای انقالب
در عرصه مستند به خوبی وارد شد هاند و حاال
باید شاهد ورود همین نسل به حوزه ساخت فیلم
و سریال باشیم .ما سریالسازهایی با این تفکر
ارزشی کم داریم و شما هستید که میتوانید این
خال را رفع کنید  .طالبزاده در پایان خاطرنشان
کــرد :روزگــار خاصی در دنیا حکمفرماست و
امیدوارم شما بتوانید به خاک آمریکا سفر کنید و
از اتفاقات عجیب و خاص این روزها مستندهای
جذاب و دینی بسازید.

همزمانی برگزاری نمایشگاه با ایام انتخابات
ریاستجمهوری میزان حساسیتها را افزایش
داده که نیازمند همدلی و همراهی بیشتر برای
برگزاری مناسبتر نمایشگاه است.

چهارمین آیین پاسداشت هنرمندان انقالبی
(اوج هنر) در تجلیل از سه مستندساز انقالبی،
حسین شمقدری ،وحید فرجی و وحید فراهانی
در سازمان اوج برگزار شد.

ُ
رئیس سیا مین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران در دومین جلسه ستاد اجرایی نمایشگاه
که با حضور مدیران نمایشگاه و رونمایی از پوستر
این رویداد فرهنگی در مجموعه نمایشگاهی شهر
آفتاب برگزار شد ،با اشاره به اهمیت برگزاری این
دوره از نمایشگاه گفت :با توجه به اینکه ۳۰دوره
از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران میگذرد،
انتظارات از نمایشگاه کتاب تهران افزایش یافته
است.
سیدعباس صالحی ادامــه داد :از سوی دیگر
امسال دومین دوره برگزاری نمایشگاه کتاب در
شهر آفتاب است و باید توجه شود تا کاستیهای
ســال گذشته بــرطــرف شــونــد .از ســوی دیگر

نگاهی به فیلم «گشت »۲ساخته سعید سهیلی

گشتبینهایت  با   ارشاد     یا    بیارشاد
احسان زیورعالم« -گشت »۲فیلمی نیست که ارزش
نقدکردن داشته باشد ،بلکه حواشی آن برای خوانش
جــذاب اســت .اینکه با آن بفهمیم چگونه در این
سا لها ذائقه هنری مردم تربیت نشد و نتیجهاش
ملغمههای روی پرده شده است .برخی آن را سخیف
خواندند ،برخی تندتر از آن برخیها گفتند رکیک
اســت .در مصاحبهای از واژه پفکی در توصیفش
استفاده شد .برخی مدعی شدند منتقدی شکوائیه
به خانه ملت بــرده است که این محصول ،آفـتزده
است و مصرفش برای ملت موجب امراض .در آنسو،
روی صفحه سرد و خاکستری تلویزیون ،عد های
پشت به قرمزی تند صحنه ،آن را فاجعه نامیدند که
دهنکجی به مخاطب ایرانی است ،اما همه اینها
یک نتیجه داد .تاکنون که این متن نوشته میشود
رقم «12٬220٬687٬000تــومــان» در برابر اسمش
دیده میشود و این در حالی است که آخرین ساخته
سعید سهیلی تا دو هفته آینده روی پرده میماند.
حال سؤال این است که چرا با این همه وامصیبتا،
این اثر گلدرشت پرونده سعید سهیلی که هیچگاه
فیلمساز بزرگ و شاخصی نبوده است ،هیچگاه از باب
سینمایی نامش در تاریخ ثبت نخواهد شد ،به چنین
فروشی رسیده است«.گشت »2سعید سهیلی نیز
فیلم بیمنطقی است .کاری به دیالوگهایش نداریم
که بیشترین پیکا نها هم بدا نسو است .کاری به
تکهپرانیهای سیاسی آن هم نداریم .بحثمان بر سر
روایت است و داستانی که فیلم قصد دارد برایمان نقل
کند .بیمنطقی از آنسوست .جایی که وقتی از کسی
بپرسید چه دیدی ،نمیتواند یک داستان منسجم

بگوید یا آنکه کلیتی از اثر نقل کند .او تنها میتواند
بگوید سه مأمور قالبی پس از آزادی از زندان گردهم
میآیند و در انتقام از یک آقــازاده ،ثروت بــادآورده او
را از چنگش میربایند .این داستان فقط کمتر از
15دقیقه از فیلم را تشکیل میدهد .پرسش دیگری
روبهرویمان است :فیلم درباره چیست؟ حال برسیم
که چرا در برابر فیلم «گشت  »2چنین رقم درشت
پرصفری دیده میشود .پاسخ را باید در میان مخاطبان
جست .مخاطبانی که تمایلشان به دیدن فیلمهای
نهچندان درگیرانه اســت .فیلم سهیلی یک فیلم
سهلالوصول است .یکبار مصرف است .میبینی
و دور میاندازی .درگیرت نمیکند .مثل تئاتر آزاد
است .میروی تا همان قصه قدیمی را با کمی شوخی

ببینی ،چند عبارت کنایی با عطر و بوی نجاسات
بشری میشنوی و برایش قهقهه میزنی .بیرون که
آمدی تو را نه کاتارسیس ارسطویی شده است و نه به
شیوه برشتی با پرسشها محاصره شــد های .فقط
میخندی.این همان چیزی است که حوزه هنری
چندی است آن را شناخته است .سینماهایش را در
اختیار تئاتر آزاد قرار میدهد و سرگروهی «گشت  »2را
به عهده میگیرد .او میداند دیگر این گوشها به این
واژگان بدهکار نیست :سخیف و رکیک و مستهجن و
مبتذل .عجیب نیست حوزه هنری «آسوپــاس» را
پخش میکند .جامعه مخاطب هنرهای نمایشی ،چه
تئاتر و چه سینما ،مدتهاست به دنبال راحتالحلقوم
است و نهادهای متولی هم آن را میدانند .برای

نگارنده دور از ذهن نیست حوزه هنری نیز به سمت
ساخت بیمنطقها برود .متولیان فرهنگی کشور در
سالهایی که میتوانستند ذائقه عموم مردم را تربیت
کنند و به جای هزینه ساخت فیلمهای نادیدنی ،به
آموزش بپردازند؛ امروز خود دهان به اعتراض علیه
چیزی چون «گشت  »2میگشایند .نتیجه آنکه با
جامعهای مواجهیم که محبوبش «گشت »2است.
آنــان فیلم را سخیف نمیدانند؛ بلکه دلشان هم
خنک میشود .در آن آقــازادهای به مجازات میرسد
و آن بیتالمال هدر رفته به دست مالکان حقیقیاش
میرسد .آنان هیچوقت «سوپ اردک» ندیدهاند .پس
به این «گشت» میخندند و آن یکی را به سویی پرت
میکنند .تربیت ذائقه هم زمانبر است و متولی آن را
میداند .حوصلهاش را هم نــدارد؛ چون تخصصش
را هم ندارد .آن هم که دارد نمیداند میماند یا خیر.
پس در همواره روی همین پاشنه میچرخد .سهیلی
ایده ساخت «گشت »3را هم دارد .باز هم به همان
شمایل  .پولش را هم که دارد .برایش بیش از 15میلیارد
پیشبینی میکنیم .این را در کنار پخش ویدئویی هم
باید گذاشت .باز هم سروصدا بهپا میکند .فیلمش
پخش میشود و باز هم همین آش است و همین کاسه.
سهیلی هم دیگر مردی از جنس باران و بلور نمیسازد؛
چون او هیچگاه مهم نبوده است .او فیلمی میسازد
که نه خود اثر؛ بلکه حواشیاش ارزش خوانش دارد.
چون خبری از متولی آموزش فرهنگی در کشور وجود
ندارد .من هم کسی را نمیبینم .دیدید معرفی کنید.
گناه از سهیلی نیست که پول دارد و میسازد ،گناه از
اوست که پول داشت و نساخت.
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دریچه

اقبالسینماها
بهفیلم«شهابحسینی»
اکــران دوم نوروزی
بــا فیلم «امتحان
نهایی» در سینماها
آغاز شد .این فیلم
در گروه آزاد از چهارشنبه30فروردین،
به نمایش درآمد و به دلیل حضور شهاب
حسینی در یکی از نقشهای اصلی
فیلم ،تعداد سینماهایی که به این فیلم
اختصاص یافته ،مناسب است .فیلم،
داستان یک معلم ریاضی را روایــت
میکند که بــرای تدریس خصوصی
به خانه شاگردش میرود و همین امر
باعث آشنایی او با مادر بچه میشود.
در این فیلم شهاب حسینی و لیال زارع
به ایفای نقشهای اصلی میپردازند.

«ناخداخورشید»
دوبارهجانگرفت
نسخه اصال حشده
فــیــلــم «نـــاخـــدا
خــورشــیــد» کــه به
سفارش فیلمخانه
ملی ایران در «استودیو روشنا» انجام
شده است ،در حالی بهزودی رونمایی
مـیشــود کــه ناصر تقوایی همواره
نسبت بــه کیفیت و نحوه بازپخش
نمایش فیلمش انتقاد داشته است.
به گزارش ایسنا ،نسخه بازسازیشده
فیلم «ناخدا خورشید» قرار است دوم
اردیبهشت در سیوپنجمین جشنواره
جهانی فیلم فجر به نمایش گذاشته
شود .ناصر تقوایی «ناخدا خورشید»
را در سال 1365با اقتباس از داستان
مشهور «داشتن و نداشتن» نوشته
ارنست همینگوی و با نقشآفرینی
داریــوش ارجمند ،علی نصیریان و
سعید پورصمیمی ساخته است.

«قصههایمنوبابام»
زندهمیشود
رامــیــن بــهــادری
کــارگــردان عرصه
انــیــمــیــشــن از
ســاخــت مجموعه
انیمیشنی با عنوان «قصههای من
و بابام» و نگارش فیلمنامه «ای .او.
پــاون» سخن گفت .رامین بهادری
کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو
با مهر درباره جدیدترین فعالیتهای
خــود گفت :در حــال حاضر مشغول
ساخت یــک مجموعه انیمیشن با
عنوان «قصههای من و بابام» هستم که
تاکنون سه قسمت آن را بر مبنای همان
تصاویری که در کتابی با عنوان «پدر و
ُ
پسر» توسط اریش ازر به تصویر درآمده
است ،با تکنیک دوبعدی ساختهایم.

«خستهنباشید!»
در  «روززمین»آمریکا
فــیــلــم سینما یی
«خسته نباشید!»
در بخش رقابتی
جـــــشـــــنـــــواره
بینالمللی «روز زمین» آمریکا به
نمایش در مـیآیــد.ســومــیــن دوره
جشنواره بینالمللی «روز زمین» از
۳۰فــروردیــن الی یکاردیبهشت در
آمریکا برگزار میشود.
ادامه ازصفحه9

ایدیربهدستآمده
بسزودبرفتی
 ...از آن ثبتنام پرشور مردمی برای
انتخابات و آمــدن آن سه نفر که دو
رو حاند در یک بدن و یکیشان درخت
اســت معلوم اســت کــه امــســال سال
خوشی خواهد بود و حداقل لبهای
مردم از خنده بسته نخواهد شد.

جایخودمانباشیم
...حتی در اموری مثل همین شرکت
ً
در انتخابات واقعا چرا هر ورزشکاری
به خود حق میدهد در امــوری که در
صرف
آنها تخصص ندارد وارد شود و به ِ
توانمندی ورزشــی و معروفیت آرای
مردم را بهسمت خود جلب کند؟

