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کتاب گران شد 
درحالی که آمارهای نشر حکایت از کاهش 2هزار عنوانی 
کتاب در مردادماه نسبت به ماه گذشته دارند، قیمت کتاب 
نیز نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته ۶۰درصد 

افزایش یافته است.
به گــزارش همشــهری، براســاس آمارهای مؤسســه 
خانه کتــاب ، در مردادمــاه 7هزارو5۶8عنــوان کتاب 
منتشر شــده اســت که از این تعداد 5هزارو589عنوان 
تالیف و 1979عنــوان ترجمه بوده اند. ناشــران تهرانی 
5هزارو452عنوان کتاب و ناشــران شهرستانی 2هزار و 
11۶عنوان منتشر کرده اند. شماره کتاب های چاپ اول 
در مردادماه 5هزارو135عنوان و شــمار تجدیدچاپی ها 
2هزارو433عنوان بوده است. شمارگان کلی کتاب های 

منتشر شده ۶میلیون و۶45هزار و ۶۰7نسخه بوده است.
میانگین شمارگان نســبت به ماه های گذشته با کاهش 
مواجه بوده و به 878نسخه رسیده اســت، اما میانگین 
قیمت کتاب در مردادماه با افزایــش جدی همراه بوده و 
به 8۰هزار تومان رسیده است. در حوزه کودک و نوجوان 
هزار و 129عنوان کتاب منتشــر شده اســت که از این 
تعداد 7۰۶عنوان تألیفی و 423عنوان ترجمه بوده است. 
افزایش تفاوت تألیف و ترجمه در حوزه کودک و نوجوان 
اگر ادامه دار باشــد، می تواند برخی از دغدغه های اهالی 
این حوزه را کاهش دهد. در عین حال همچنان شــمار 
کتاب های چاپ اول در حوزه کودک و نوجوان با 453عنوان 
نسبت به شمار تجدیدچاپی ها که ۶7۶عنوان است ، کمتر 
است و این موضوعی است که بسیاری از فعاالن این حوزه 
را نگران کرده است. میانگین شمارگان در حوزه کودک و 
نوجوان 1519نسخه و میانگین قیمت 42هزارو3۰۰تومان 
است. ادبیات با 1473عنوان، علوم عملی با 1149عنوان و 
کودک و نوجوان با 1129عنوان به ترتیب بیشترین عناوین 

منتشره را به خود اختصاص داده اند.
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تاریخچه فوتبال ایران مستند شد 
مجموعه مســتند »یک ملت، یک ضربان« به 
کارگردانی محمدحسن یادگاری، تولید جدید 
شبکه مستند، تاریخچه فوتبال ایران از آغاز تا 
عصر معاصر را روایت کرده اســت و نخســتین 
قسمت آن پنجشــنبه 1۰شهریور ساعت2۰ از 
این شبکه پخش می شود. به گزارش همشهری، 
یادگاری درباره سوژه این مجموعه گفت: شبکه 
مستند با توجه به سابقه کاری ام و عالقه ای که 
به ساخت مستندهای ورزشی داشتم، پیشنهاد 
داد تا به مناسبت جام جهانی امسال، مستندی 
درباره تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران بسازم. در 
ابتدا قرار بود از سال199۶ که مقدمه صعود تیم 
ملی به جام جهانی1998 هست، آغاز کنیم و تا 
امروز   پیش بیاییم، اما زمانی که چند قســمتی 
از مســتند آماده شد و شــبکه مستند کیفیت 
کار را دید تصمیم گرفت که این پروژه ادامه دار 
باشــد و از ابتدای   فوتبال در ایران تــا امروز را 
تبدیل به مســتند کنیم. وی افــزود: برهمین 
اساس،  تا ســال199۶ در 8قسمت آماده شده 
و دوران معاصر، یعنی از ایــن تاریخ تا به امروز، 
در32قســمت تولید خواهد شــد. پخش این 
مستند از پنجشــنبه آغاز می شود و تا برگزاری 
جام  ملت های آسیا در سال14۰2 ادامه  خواهد 
داشت. او درباره روند تولید این مجموعه مستند 
گفت: ســاخت این مســتند از مرداد ماه سال 

گذشته آغاز شد. چند ماهی درگیر جمع آوری 
تصاویر آرشــیوی بودم و هر جایی که می شد 
تصویر آرشــیوی جمع آوری کرد را ســر زدم؛ 
خیلی از تصاویر را از مجموعه داران و کســانی 
که آرشیویست هستند گرفتیم. این مجموعه 
در4۰قســمت 3۰دقیقه ای آماده شــده است.

کارگردان مجموعه مســتند »یــک ملت، یک 
ضربان« درباره نخستین قسمت از این مجموعه 
بیان کرد: شکل گیری فوتبال در ایران و ظهور آن 
در کشورمان را می بینیم. درست است که فوتبال 
برای نخستین بار در سال های 13۰۰ تا 131۰ 
به ایران می آید، اما ایرانی هــا از زمان قاجاریه با 
آن نسبت داشــتند. یادگاری درباره تفاوت این 
مجموعه با مستندهای پیشــین توضیح داد: 
در مورد تیم ملی مســتندهای زیادی ساخته 
شده است، اما این گونه انســجام و جامع نگری 
در روایت و شخصیت پردازی را نداشتند. برای 
مثال، مجموعه تاریخچه تیم ملی را داشتیم که 
حالت اپیزودیک و آیتمی داشت و قصه گو نبود. 
همچنین مســتند فوتبال ایرانی را داشتیم که 
بیشتر مربوط به حاشیه های تیم ملی بود و باز 
هم روایتی در خود نداشت. در مجموعه مستند 
»یک ملت، یک ضربان« ضمن استفاده از تمام 
اطالعات گذشته سعی کردیم شخصیت پردازی 

داشته باشیم. 

موسیقی برای اربعین 
چند ویژه برنامه موسیقایی 
به مناســبت اربعین منتشر 

می شود.
بــه گزارش همشــهری، 
همزمان با فرارسیدن اربعین 
حســینی دفتر موســیقی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و انجمن موسیقی 

ایرانی در قالب فعالیت ستاد اربعین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برنامه های مختلفی را پیــش روی مخاطبان و عزاداران حضرت 
اباعبداهلل)ع( قرار خواهند داد. برای آن دسته از عزادارانی که موفق 
به حضور در پیاده روی اربعین حسینی نشده اند، ویژه برنامه هایی 
برای پروژه »جاماندگان« در تهران تدارک دیده شده است که طی 

آن ویژه برنامه هایی موسیقایی در مسیر این پروژه اجرا می شوند.
اجرای چند موسیقی آیینی ازجمله سنج و دمام از شهر آبادان، 
نوحه خوانی و زنجیرزنی از خراسان شمالی، گهواره خوانی از ایالم، 
غزل خوانی استان تهران ازجمله این برنامه هاست که طی روزهای 
منتهی به اربعین حسینی، پیش روی شــهروندان و عزاداران در 
تهران قرار داده می شود. تولید یک نماهنگ موسیقایی ویژه اربعین 
و تالش برای انتشار 2آلبوم موسیقی که جزئیات آن در روزهای 
آینده منتشر خواهد شد، از دیگر برنامه های دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن موسیقی ایرانی است که در حوزه 
اربعین14۰1 شمسی برای عزاداران حسینی تدارک دیده شده 
است. بازنشر آلبوم »شهادت نامه عشاق« به رهبری ارکستر نادر 
مرتضی پور از آهنگسازان و رهبران ارکستر پیشکسوت و شناخته 
شده کشورمان و توزیع آن در مســیر ویژه برنامه »جاماندگان« 
بخش دیگری از برنامه های موسیقایی ستاد اربعین وزارت ارشاد را 
تشکیل می دهد. آلبوم دیگری که برای روزهای سوگواری اربعین 
حسینی تدارک دیده شده، اثری به نام »آیین های سوگ« است 
که در قالب یک اثر تصویری با هنرنمایی هنرمندانی از شهرهای 
تهران، گرگان، خوزستان و گیالن منتشــر و به زودی در اختیار 

عزاداران حضرت سیدالشهدا)ع( قرار گذاشته خواهد شد.

لیال حاتمی دیروز در کنار سایر اعضای هیأت داوری 
جشنواره فیلم ونیز کار خود را آغاز کرد
سینما زنده و شکوفاست

لیال حاتمــی در هفتاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز یکی 
از اعضای هیأت داوری اســت. ریاســت هیأت داوران این 
دوره از جشــنواره بر عهده بازیگر نامدار آمریکایی، جولیان 
مور، است. کازوئو ایشی گورو نویســنده ژاپنی برنده نوبل 
ادبیات، ماریانو کان کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده 
آرژانتینی، لئوناردو دی کاستانزو کارگردان و فیلمنامه نویس 
ایتالیایی و و رودریگو سوروگوین کارگردان، فیلمنامه نویس 
و تهیه کننده اســپانیایی اعضای مرد هیأت داوران و آدری 
دیوان کارگردان فرانســوی به همراه لیال حاتمی و جولیان 

مور اعضای زن این هیأت هستند.
این نخســتین بار نیســت که حاتمی در هیأت داوری یک 
جشــنواره معتبر بین المللی حضور دارد. پیــش از این در 
سال2۰14، او یکی از داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره 
فیلم کن بود. امسال در جشنواره فیلم ونیز 23کارگردان آثار 
تازه خود را به این جشنواره آورده اند تا برای به دست آوردن 
شیر طالیی با هم رقابت کنند. کارگردانانی همچون آلخاندرو 
گونزالز ایناریتو، دارن آرونوفسکی، تاد فیلد، لوکا گوادانینو، 
مارتین مک دونا، ســانتیاگو میتر، کوجی فوکودا ازجمله 
کارگردانانی هســتند که در جشــنواره ونیز حضور دارند. 
ســینمای ایران نیز با 2اثر در بخش مسابقه اصلی و 2 فیلم 

در بخش جانبی در این رویداد مهم سینمایی حضور دارد.
آلبرتو باربارا، مدیر فستیوال ونیز، امیدوار است که این دوره 
از جشنواره حاکی از این پیام باشد که سینما نمرده و زنده 
و شکوفاســت. باربارا می گوید: این جشنواره امیدبازسازی 
رابطه مردم و ســینما را پــس از 2 ســال قرنطینه ایجاد 
می کند. البته باربارا معتقد اســت که اوضاع به سرعت در 
حال تغییر است و سردرگمی های زیادی وجود دارد. اوضاع 
کسب وکارها مبهم است. پلتفرم های پخش آنالین را نباید 
به چشــم دشــمن دید. باید با هم مصالحه کنیم. تغییر و 
تحوالتی رخ می دهد که از دل آنها خط مشیء های جدیدی 
بیرون می آید و سینما قرار نیســت ناپدید شود که باالخره 
راه جایگزینی پیدا می شود. سیستم دوسر سودی به وجود 
می آید که مــردم به دلیل انتخاب هایی بــا کیفیت باالتر و 

گسترده تر سود از آن بهره می برند.
شیوع کرونا در بسیاری از وجوه زندگی انسان تأثیر گذاشته 
و صنعت ســینما را نیز در سراسر دنیا با مشکالت متعددی 
روبه رو کرده است. یکی از نگرانی های بزرگ دست اندرکاران 
سینما در کشورهای صاحب سینما این است که چطور مردم 
را پس از 2 سال دوری از سینما به بازگشت سالن های نور و 

سایه ترغیب کنند.
 برگزاری جشــنواره های ســینمایی به شــکلی باشکوه و 
پر زرق و برق و ارائه آثاری که مورد اســتقبال واقع شــود، 
یکــی از راهکارهای جذب مردم به سینماســت. دســت 
اندرکاران جشــنواره فیلم ونیز هم این دغدغه را دارند که 
بتوانند با جشــنواره ای که برگزار می کنند، رونق سینما را 
 به ســینما بازگردانند تا خودشــان هم از مواهب این رونق 

بهره مند شوند.

تهران، ملبورن: یک ارتباط سینمایی 
 ســیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد فارابی در مراســم 
افتتاحیه دومین هفته فیلم سینمای استرالیا  گفت: ما در 
بنیاد ســینمایی فارابی به  دنبال هر بهانه ای هســتیم تا به 
 دور از مرزهای سیاســی حاکم بر جهان، در قالب گفت وگو 
بتوانیم بین مردم شــریف ایران و دیگر کشــورها تعامالت 

فرهنگی ایجاد کنیم. 
در ادامه مراسم، لیندال ســاکس، سفیر استرالیا در ایران با 
ابراز خرسندی از حضور در دومین هفته فیلم استرالیا گفت: 
باعث افتخار است که اســترالیا نخستین کشوری است که 

طی این روزها در ایران هفته فیلم برگزار می کند. 
او با بیان اینکه در 3 ســال حضور خــود در ایران تجربیات 
بسیاری را از مردم شریف این کشور فرا گرفته ام و از عالیق 
آنها تا حد بسیاری مطلع شده ام، افزود: مردمان ایران بسیار 

به سینما عالقه مند هستند.
 آنها همچون مردم استرالیا به ســینما عشق می ورزند و از 
این هنر برای شنیده شدن داســتان مردمان خود استفاده 
می کنند. سفیر استرالیا در ایران اظهار کرد: فیلم های ایرانی 
و اســترالیایی فرهنگ، خالقیت و تبحر مردمان شان را به 
رخ مخاطب جهانی می کشــند و فیلم های شان در راستای 
شناخت و درک متقابل از یکدیگر قرار دارد؛ شناخت و درکی 
که می تواند به استحکام سنگ بنای رابطه دو سویه ایران و 

استرالیا کمک کند. 
دومین هفته فیلم سینمای استرالیا، با اکران فیلم سینمایی 
»کوره« در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی 
فارابی آغاز شد. دیگر آثار حاضر در این هفته فیلم که شامل 
»زمین مرتفع«، »کــوره«، »قوچ ها«، »دوبــاره جون« و 
»نیترام« است از 9 تا 12 شــهریور در سالن فردوس موزه 

سینما به نمایش درمی آیند.

تقریظ مقام معظم رهبری بــر کتاب »مهاجر 
سرزمین آفتاب«، نوشــته حمید حسام، صبح 
دیروز با حضور جمعی از اهالی فرهنگ منتشر 
شــد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای،  مراسم 
رونمایــی از تقریظ مقــام معظــم رهبری بر 
کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« روز گذشته، 
9شهریورماه، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ 
و ادب در ســالن همایش هــای بین المللــی 
صدا و سیما برگزار شد. متن تقریظ رهبر انقالب 

اسالمی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه این بانوی دالور، 
که با قلم رسا و شیوای حمید حسام نگارش یافته 
اســت، جداً خواندنی و آموختنی است. من این 
بانوی گرامی و همسر بزرگوار او را سال ها پیش 

در خانه شان زیارت کردم. 
خاطره آن دیــدار در ذهن من ماندگار اســت. 
آن روز جاللت قدر این زن و شــوهر باایمان و 
باصداقت و باگذشت را مثل امروز که این کتاب 
را خوانده ام، نمی شناختم؛ تنها گوهر درخشاِن 
شهید عزیزشــان بود که مرا مجذوب می کرد. 

رحمت و برکت الهی شــامل حــال رفتگان و 
ماندگان این خانواده باد. ساخت فیلم براساس 
زندگی خانم بابایی حرکت مهــم و مؤثری در 
جهت معرفی و آبروبخشیدِن به خانواده اسالمی 
و مرد مسلمان است، و نباید از آن غفلت شود. 
کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« کــه به قلم 

حمید حســام و با همکاری 
مســعود امیرخانی نوشــته 
شــده، روایتگــر داســتان 
زندگــی تنها مادر شــهید 
ژاپنی 8ســال دفاع مقدس 
است. خانم کونیکو یامامورا 
که پس از تشرف به اسالم و 
ازدواج، نام سبا بابایی را برای 
خود انتخاب کــرد، در این 
کتاب فراز و نشیب زندگی 
خود را از زمانی که در ژاپن 
و در هنگامه جنگ جهانی 

دوم بود، آغاز می کند و در ادامه به ازدواج خود 
می پردازد؛ اتفاقی که مسیر زندگی او را به طور 

کلی تغییر می دهد.
 بابایــی در بخش دیگری از کتــاب خود راوی 
حوادث مختلــف در ایران در خــالل مبارزات 
انقالبی مردم و پس از آن وقوع جنگ تحمیلی 
است. پرداختن به آداب و رسوم و 
فرهنگ ایرانی از زاویه دید یک 
راوی ژاپنی ازجمله بخش های 
جذاب کتاب را تشکیل می دهد. 
خانم بابایی چندی پیش پس از 
سپری کردن یک دوره بیماری، 
دار فانــی را وداع گفت. کتاب او 
که توسط انتشارات سوره مهر به 
چاپ رسیده، با استقبال خوبی 
همراه بــوده و اخیــرا نیز چاپ 
بیست و ششم آن روانه بازار نشر 

شده است.
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علی اسماعیلی، کارگردان نمایش »تنها تر از مسیح« است؛ نمایشی که 2فصل 
اول و دوم آن در سال های 97و 98 اجرا شد و به خاطر شیوع کرونا نتوانست 
به اجرایش ادامه دهد. حاال فصل سوم نمایش »تنهاتر از مسیح« در بوستان 
والیت هر شب روی صحنه می رود؛ نمایشی که برخاسته از اجراهایی میدانی 
است که در این سال ها در فضاهای باز برای عموم مردم اجرا شده است. وی 
می گوید: »تمام تالشمان در تولید نمایش های میدانی با مضامین دینی این 
است که به سمت شعارزدگی نرویم و بتوانیم این نوع نمایش را با داستان های 

تاریخی اجرا کنیم.«

برداشت از شعر علیرضا قزوه
پیش از این هم نمایش میدانی »روشنای شب تار« به کارگردانی حسن برزا 
در همین بوستان در ایام عید غدیر اجرا شد و به گفته علی اسماعیلی بعد از 
نمایش »تنهاتر از مسیح« قرار است »زنان آسمانی« به کارگردانی برزا اجرا 
شود. تولید اجرای نمایش هایی چون »تنها تر از مســیح« به اوایل دهه 8۰ 
برمی گردد؛ زمانی که بهزاد بهزادپور به تهیه کنندگی احسان حسنی »شب 
آفتابی« را تولید و برای چند سال اجرا کرد. در همین اجراها کارگردانان زیادی 

برای تولید چنین کارهای متولد شدند. حاال نتیجه اش تولید و اجرای اینگونه 
نمایش هاست. علی اسماعیلی درباره پروسه تولید »تنها تر از مسیح« می گوید: 
»نمایش »قتیل العبرات« اثری بود که در راه نجف تا کربال هر روز در 1۰نوبت به 
زبان عربی و فارسی اجرا می شد و این نمایش برای زائرانی بود که برای اربعین 
عازم کربال بودند. بعدها با توجه به گرانی ها و تورم پیش بینی شد که این نمایش 
در ایران و در بوســتان والیت برای مردم و جامانده های اربعین اجرا شود. نام 
»تنها تر از مسیح« هم از روی شعر علیرضا قزوه برداشته شد. این نمایش در 
سال های 97و 98 در 2فصل اجرا و امســال هم فصل سوم آن به همت گروه 
نمایشی سیمای ققنوس اجرا می شود.« وی در توضیح بیشتر می گوید: »در 
گروه نمایشی که داریم قائل به تکرار نمایش ها نیستیم. تالشمان این است که با 
توجه به بازخوردها تغییراتی چه در داستان و چه در دکور و فضاسازی بدهیم.« 

روایت خطی در »تنها تر از مسیح«
به گفته اسماعیلی این نمایش قرار است پایان ماه صفر اجرا شود و بعد از این 
نمایش »زنان آسمانی« روی صحنه خواهد رفت. اسماعیلی همچنین درباره 
تغییرات فصل سوم این نمایش توضیح می دهد: »با توجه به مخاطبی که ما 
داریم، گاهی تماشــاگران نمایش ما حتی یک بار هم تجربه تماشای تئاتر را 
نداشتند؛ بنابراین سعی می کنیم بعد از پایان هر اجرا، نظرسنجی و افکارسنجی 
داشته باشیم و بدانیم انتظار مخاطب از تماشای کار چیست. فصل اول تنهاتر 
از مسیح یک روایت به ســبک تئاتری، امروزی و مدرن بود و براساس همین 

افکارسنجی متوجه شــدیم که باید رویکرد داستان ســاده تر باشد و روایت 
خطی را در این فصل پیش بردیم.« این کارگردان همچنین از اضافه شــدن 
بخش درباره مقاومت حاج قاسم در فصل سوم تنها تر از مسیح خبر می دهد و 
اینکه در این فصل به حرکت اسرای کربال به سمت شام اشاره شده و حرکت 
کاروان اسرا ادامه دارد تا به اسرای سوری می رسد؛ حلقه وصل داستان، اسرای 
سوری و داعشیان هستند. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سعی کردید 
تشابه هایی در داستان ایجاد کنید یا اینکه تماشاگر با تماشای نمایش قیاسی 
داشته باشد، می گوید: »اصال و ابدا هدفمان قیاس و تشبیه کردن نیست، ما یک 
جمله را مدنظر قرار داده ایم، )کل یوم عاشورا و کل االرض کربال( یعنی هرجا 
که مظلومی باشد،  ظالم هم وجود دارد. ما فقط می خواهیم بگوییم که تاریخ 
در حال تکرار شدن است. تاریخ مدام تکرار می شود و ظالم و مظلوم همیشه 

وجود دارند.«

انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب تنها مادر شهید ژاپنی

خواندنی و آموختنی

تاریختکرارمیشود
گفت وگو با کارگردان نمایش »تنهاتر از مسیح«

فهیمه پناه آذر
روزنامه نگار نمایش


