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میزگرد بررسی سینمای طنز ایران با حضور یک تهیه کننده و منتقد سینمای ایران، جمعه شب در شبکه سه سیما برگزار شد.
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دالیل چندگانه کاهش تیراژ 

کتاب به روایت یک نارش 

ش

نویسندگانی که امروزه برای چاپ کتاب های خود به ناشران 
مراجعه می کنند، سد بزرگ قیمت سرسام آور انتشار کتاب را 

در مقابل خود می بینند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ البته این به معنای اعالم 
یک قیمت واحد نیست؛ زیرا ناشران مختلف برای انتشار کتابی 
با تعداد صفحات و تیــراژ واحد قیمت های مختلفی را اعالم 
می کنند! برخی از ناشران که به نوعی با دغدغه  نویسندگان 
تازه کار آشنا هستند، به آن ها پیشنهاد می کنند که کتاب های 
خود را با تیراژ کم و به دفعات منتشر کنند. علی نویدگویی؛ 
مدیرمسئول انتشارات »نوید شیراز«، درباره معضالت امروز 
صنعت نشــر گفت: امروز هرج و مرجی در بازار نشــر دیده 
می شود که حل آن مدیریت درســت و حسابی می خواهد. 
هم اکنون برخی از چاپخانه ها سلیقه ای کار کرده و برای ارایه 
خدمات شان نرخ های متنوعی را اعالم می کنند. قیمت ورق 
زینک نیز به اندازه ای افزایش یافته که ناشــران پیشکسوت 
در تهیه آن با مشکل مواجه شــده اند. عالوه بر این، کاغذ از 
راه های مختلفی به دست ناشــران می رسد. مدیرمسئول 
انتشارات »نوید شیراز« در پاسخ به این ادعا که گویی برخی 
از ناشران کاغذ دولتی دریافت می کنند، اما در زمان مشخص 
کردن قیمت چاپ کتاب، نرخ را با توجه به قیمت کاغذ آزاد 
محاسبه می کنند، اظهار کرد: نزدیک به بیست سال پیش 
یکی از شرایط اختصاص کاغذ دولتی به ناشر این بود که او در 
زمان دریافت مجوز نشر، درخواست دریافت کاغذ مورد نیاز را 
ارایه می کرد و سپس کتاب منتشر شده را برای تعیین قیمت 
تمام شده به وزارت ارشاد می فرستاد. او افزود: هم اکنون نیز از 
نظر من باید تشکیالتی باشد که قیمت کتاب ها را کنترل کند؛ 
البته تعزیرات حکومتی عملکرد ناشران را کنترل می کند، اما 
این توهین بزرگی به ناشران است؛ زیرا کسی که در تعزیرات 
است با روند تولید کتاب آشنا نیست. مدیرمسئول انتشارات 
»نوید شیراز« امیدوار اســت کاغذ به اندازه ای در دسترس 
ناشران قرار بگیرد که یکی از ناشران معروف تهران کتاب را 
با ۳۵ نسخه منتشر نکند. نویدگویی ضمن تایید روی آوردن 
بســیاری از ناشــران به چاپ دیجیتال، نسبت به وضعیت 
صحافان و چاپخانه داران در چنین شرایطی ابراز نگرانی کرد. او 
به مولفان پیشنهاد کرد قبل از همکاری با ناشران تحقیق کنند 
و ببینند که آیا ناشر مورد نظر از کاغذ دولتی استفاده می کند 
یا نه؟ حســن عالیی فعال، مدیرمسئول انتشارات »شهود« 
نیز ارتباط میان ناشــر و مولف را تحت تاثیر قیمت خدمات 
ارایه شده از سوی چاپخانه داران دانست و گفت: قیمتی که 
چاپخانه دار به ناشر اعالم می کند، بستگی به کیفیت کار دارد.

جای خالی نظارت وزارت 
ارشاد بر قیمت کتاب 

یکشنبه| 6 مرداد 1398| 28 جوالی  2019| 25 ذی القعده 1440|

سال هفتم| شامره 1162| 8 صفحه| 1000تومان|

صبا«میگوید
ن«ازایننمایشبه»

ن»عمویعجیببزرگکوچکم
ویژه؛کارگردا

ناصرآ

جوانه های   امید   در دل کودکان

»  قصرشیرین «

 سینمای  واقعی  است

  

عضو  هیات  انتخاب  جشنواره 

نمایش های  آیینی  و  سنتی

علی  اتحاد

سرمقاله

حدود هفت سال است که »جشنواره فیلم خورشید« برگزار 

می شود و در این مدت، بیشتر تمرکز آن بر سینمای مستقل 

بوده و نیــز هرآنچه در مدیــوم تصاویر متحــرک می گنجد 

که شــامل فیلم کوتاه، ویدئوآرت و... اســت. پیش از آن که 

بخش مســتقل »ویدئوآرت« در فســتیوال اضافه شود هم 

ویدئوآرت هایی در فستیوال به نمایش درآمده بود که البته در 

کنار فیلم های کوتاه به نمایش درمی آمد.

در این سال ها »جشنواره فیلم خورشید« به محلی برای ارایه 

آثار سینمای مستقل و تجربی بدل شده است. این آثار پس از 

انتخاب، برای نمایش در سایر فستیوال ها هم انتخاب می شوند 

و بررسی می کنیم که چه زیرساخت هایی برای نمایش آن ها 

در خارج از کشور وجود دارد.

هر دو مدیــوم فیلم کوتاه و ویدئوآرت محل مشــخصی برای 

انتشار ندارند. ما سالن های سینمایی داریم که در آن فیلم های 

بلند داســتانی به نمایش درمی آید و یا فستیوال هایی که در 

طول سال فیلم های مستند نشــان می دهند. پس از نمایش 

عمومی هم راه هایی هســت؛ مثال پلتفرم هــای اینترنتی که 

بستر ارایه  گســترده تر را فراهم می کنند؛ اما هیچ کدام از این 

بســترها در مورد فیلم کوتاه و ویدئوآرت وجود ندارد. نمایش 

ویدئوآرت ها نهایتاً محدود می شود به نمایش در گالری های 

خصوصی و بعــد از یک هفته، همه چیز تمام می شــود. یک 

هنرمند ممکن اســت مجموعه ای ویدئویی ساخته باشد و به 

این واسطه بتواند یک گالری را به صورت کامل در اختیار بگیرد 

ی در کنار آثار 
یا یک قطعه ویدئوآرت را در نمایشگاهی گروه

دیگران نمایش دهد؛ با این همه، هیچ مرجع اطالعاتی خاصی 

از این آثار موجود نیســت. معموال تنها راه مرور این آثار، این 

است که فردی که در گالری ویدئوآرتی را دیده، بروشور و سایر 

اطالعاتش را نگه دارد و بعدها به آن رجوع کند.

»جشنواره فیلم خورشید« کمک می کند هنرمندان شناسایی 

و معرفی شوند و بستر مناسبی برای نمایش آثارشان داشته 

باشند و درنهایت اطالعات کارشــان در وب سایت جشنواره 

و احیانا کتاب آن ثبت شــود و از ایــن طریق پخش کننده ها 

و کیوریتورهای غیرایرانی هم از وجود این آثار مطلع  شــوند. 

فکر می کنم از این راه بستر مناســب تری برای آشنا شدن با 

هنرمندان مستقل ایرانی ایجاد می شود.

زمانی که فستیوال ها تم محوری ندارند، داورها موظف هستند 

سلیقه فردی شان را تا اندازه  ممکن کنار بگذارند و هر جزء از 

اثر را در دامنه زیبایی شناسی خود آن اثر تحلیل و داوری کنند. 

هیات انتخاب باید توجه کنند که آیا اثر می تواند مخاطب را با 

خود همراه کند؟ اجزای درونی اثر با کلیت آن تناسب دارد یا 

نه؟ و... اگر این نکات در اثری وجود داشته باشد به عنوان داور 

اثر را می پذیرم.

جایی  برای  دیده  شدن  !

یخاطرهانگیزش
یازسریالها

ونگاهیبهیک
مریمکاویانی

با  »  او  یک   فرشته   بود  «    شناخته   شدم

گوبا»صبا«:
الشاهیدرگفتو

ژی

در ابتدای این میزگرد که منوچهر محمدی تهیه کننده و جبار آذین منتقد سینما حضور داشتند، محمدی گفت: برای جامعه امروز ما و باتوجه به 
شرایط اجتماعی احتیاج به سینمای کمدی ضروری است. اگر سینمای طنز را با لودگی اشتباه بگیریم اشتباه است. اگر سینمای طنز مبتنی بر دغدغه 
باشد و فکر کند و با زبان طنز بتواند بیان کند درست است. ما یک سطحی از طنزهای دغدغه مند داشتیم مثل »لیلی با من است«، »اجاره نشین ها« 
و... که مخاطبان استقبال می کردند و بهره می بردند. با این ها چه برخوردی شد؟ برخی فیلم ها را تا مرحله تکفیر پیش بردند اما بعد از چند سال این 

مسائل برطرف شد .
به گزارش تسنیم؛ بعد از صحبت های محمدی، آذین به عنوان منتقد سینما بیان کرد: مهم ترین ژانر و گونه سینمایی که در دنیا امتحان پس داده، گونه 
کمدی است که باید از داستان، ابزار و موقعیت ها درست استفاده کند. این که در میانه به مقصد نمی رسد باید بررسی شود. ما فیلم های کمدی داریم 
ولی یک فیلم  کمدی دارای یک تعریف است که باید براساس آن سینمای کمدی امروز ما بررسی شود. کمدی سازی یک تخصص است اما در ایران ما 
یک فیلمساز چند نوع فیلم  می سازد که یکی از آن ها هم کمدی است! داشتن فیلمنامه های کمدی خیلی مهم است و نگارش آن باید حرفه ای باشد. 
او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در حال حاضر بیش از دو دهه است از زمانی که سیاست و تجارت به جای فرهنگ آمد فیلمسازی ما 
دگرگون شد. رهبری و هدایت سینمای کشور در دو دهه اخیر به کسانی سپرده شد که کمترین آشنایی را با سینما داشتند. در ادامه میزگرد، منوچهر 
محمدی اظهار داشت: مهم ترین نکته در این حوزه امنیت فکری است. در حال حاضر با هیچ یک از افراد در جامعه نمی توان شوخی کرد در حالی که 
در حوزه فرهنگ باید به کسانی که خط شکن هستند اختیار بدهیم. وقتی برای این جنس فیلمساز و کارگردان، مانع ایجاد کنیم این اتفاقات می افتد. 
این بحث باید آسیب شناسی شود. ما متاسفانه به یک شکاف دوقطبی در فرهنگ می رسیم. اگر در خط قرمزها از حوزه سالیق خارج شویم بهتر است. 
با این جور و این سبک فیلمسازی ها از جایی به بعد، مردم زده خواهند شــد. او در ادامه گفت: این نوع فیلم ها هم یک دوره ای دارند. در سال98 سر 
جدول فروش سینما برای فیلم های اجتماعی است. وقتی بستری را فراهم می کنید ولی چاره اندیشی نمی کنید همین می شود. سینماگر به دنبال 
برگشت سرمایه است و به همین دلیل برخی از فیلمسازان وارد ژانر کمدی می شوند. حمایت دولت نسبت به دو دهه اخیر صفر شده است. یکی از 
فیلمنامه هایی که به تازگی ساخته شد دو سال پیش به دست من رسید که موافقت نکردم. جبار آذین در بخش پایانی سخنان خود گفت: درست از 
زمانی که فرهنگ به کنار می رود و سیاست وارد می شود فقدان سینمای کمدی حاصل می شود. بخشی دیگر هم به مدیران، هنرمندان و وضعیت 
اجتماعی مربوط می شود. کار به جایی رسیده که گفته می شود سینما در خدمت جناح ها قرار گرفته است. برخی از فیلم های کمدی که فروش خوبی 

دارند به علت نبود فیلم های کمدی خوب است.

فروش فیلم های کمدی از نبود فیلم های خوب سینامست 

باشگاه 
خربنگاران 

جوان

حسین عابدینی؛ مدیرمسئول انتشارات »سفیر اردهال«، 
درخصــوص فعالیتش طی چند ســال اخیــر در حوزه 
صنعت نشر، گفت: من به عنوان ناشــر ۱۰سال است که 
در انتشارات »سفیر اردهال« شــروع به فعالیت کرده ام. 
در ابتــدا بــا حمایت وزارت ارشــاد و فرهنگ اســالمی 
کتاب هایمان با تیراژ ســه هزار نسخه به فروش می رسید. 
او افزود: اما طی چند ســال اخیر فروش کتاب های ما به 
۱۰ نسخه هم رسیده اســت؛ چون انتشارات ما تخصصی 
است و امکان چاپ باالی هزار و سرمایه  گذاری کتاب برای 
فروش به مخاطب را ندارد. انتشــارات ما مجبور است با 
وجود چنین مشکالتی، اغلب کار های خود را با تیراژ های 
محدود براساس نیاز بازار به چاپ برساند. عابدینی با اشاره 
به دالیل کم شدن تیراژ کتاب ها، اظهار داشت: دلیل اصلی 
و عمده آن این است که هزینه های تولید، مخصوصا کاغذ 
که ۶۰درصد هزینه تولید یک کتاب را پوشــش می دهد، 
به شدت باال رفته است. دلیل دیگر آن این است که تعداد 
مخاطبان و خوانندگان کتاب به شدت کاهش یافته است. 
دلیل سوم آن هم حجم باالی کتاب سازی در بازار و به تبع 
آن کم شدن تیراژ کتاب هاست. همین امور باعث می شود 
که ناشــران جرأت نکنند تیراژ کتاب ها را برای چاپ باال 
ببرند. مدیرمسئول انتشارات »سفیر اردهال« درخصوص 
ضرر دانلود کتاب از کانال های تلگرامی و صفحات مجازی، 
گفت: پی دی اف ها در همه مــوارد نمی توانند جای کتاب 
کاغذی را بگیرند؛ چرا که کتاب هایی هســتند که ارزش 
یک بار بیشــتر خواندن را ندارند. در عــوض کتاب های 
تخصصی و ضروری نیازمند آن هستند تا مخاطب مکتوب 
آن  را در اختیار داشته باشد. عابدینی در پایان خاطرنشان 
کرد: انتشارات ما یک مجموعه بیست جلدی کتاب دارد. 
بنده به عنوان ناشــر هیچ وقت پی دی اف این کتاب را در 
صفحه مجازی منتشر نمی کنم؛ چرا که هزینه زیادی برای 

چاپ این کتاب صرف کرده ایم.
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