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 علي نوري اس�كويي، نويس�نده، كارگردان 
و دبي�ر صن�ف انيميش�ن خان�ه س�ينما در 
رابطه ب�ا  نادي�ده گرفته ش�دن انيميش�ن 
ه�ادي  س�اخته  »فيلش�اه«  س�ينمايي 
محمدي�ان در سي و شش�مين جش�نواره 
مل�ي فيلم فجر يادداش�تي نوش�ته اس�ت. 
در متن اين يادداش��ت آمده است:»امسال هم 
جشنواره ملي فيلم فجر برگزار شد با همه انتقادها 
و تعريف و تمجيدها، همه مصلحت انديشي ها و 
محافظه كاري هاي س��ينمايي و غيرسينمايي 
و همه هياهوه��ا و اعتراض ها، اما يك چيز مثل 
سال هاي گذشته جشنواره تغيير نكرده بود و آن 
ناديده گرفتن انيميشن هاي سينمايي حاضر در 

جشنواره ملي فيلم فجر بود. 
بله، انيميشن سينمايي »فيلش��اه« اصاًل ديده 
نش��د! من به عنوان كس��ي كه از پ��س  گذار از 
فيلم هاي داس��تاني و مس��تند پا به س��ينماي 
انيميشن گذاشته ام خوب مي دانم كه بسياري 
از اهال��ي محترم س��ينما از سياس��تگذاران تا 
فعاالن توليد اطالعات كمي از هنر انيميش��ن 
دارند و اساس��اً از هر چيز جديدي واهمه دارند. 
در دوره  گذار از س��ينماي آنالوگ به ديجيتال 
برخي مواضع و حرف ها را به خاطر دارم. اولين 
تجربه هاي جلوه هاي ويژه بص��ري را كه تا هم 
اكنون نيز در ابهامي عجيب براي اهالي سنتي 
سينما قرار گرفته است اما در تمامي اين دوران ها 
اين حمايت دولت و سياستگذاران سينمايي بود 
كه به تغييرات بنيادي س��ينماي كشور شتاب 
داد وگرنه ما همچنان بايد در ميان سانس هاي 
سينما منتظر تعويض حلقه هاي فيلم بوديم و ... 
اما در مورد هنر- صنعت انيميش��ن از حمايت 
دولت نيز خبري نيس��ت و قرار بر اين است اين 
هنر پيشرو، جهاني، ارزآور، پرمخاطب و بي توقع 

در ميان نگاه سنتي سينما مهجور بماند. 
فيلم سينمايي انيميشني كه در سي و پنجمين 
دوره جش��نواره ديده نش��د چن��دي پيش در 
ميان127 فيلم از يك جشنواره معتبر امريكايي 
در رش��ته فيلمبرداري جايزه مي گيرد، چطور 
مي شود كه هيئت داوران جش��نواره اي كه در 
آن دو جاي��زه ديگر هم به اين فيلم انيميش��ن 
داده اند، قناعت نكرده و فيلمبرداري فيلم را نيز 
درك مي كنند؟ چون اهالي هنر آنجا آموخته اند 
انيميش��ن يك هنر- صنعت پيچيده اس��ت و 
جزئيات بس��ياري درون خ��ود دارد و به قول 
برخي س��ينماگران وطني هنوز آن را ماشين 
و كامپيوتر تصور نمي كنند. حاال رشد فكري و 
باال بردن سطح انديشه اهالي سينماي كشور در 
حوزه هاي فني آيا به درس��تي بر عهده مديران 

سينمايي كشور نيست؟

من س��ه بار در بخش مسابقه جش��نواره فجر 
شركت داشته ام. دو بار به عنوان فيلمساز و يك 
بار به عنوان داور و بر اساس همين تجربه ساختار 
عجيب و غيرقابل تصور اين جشنواره متفاوت از 
همه ج��اي جهان را خوب مي شناس��م و امروز 
هم نه اعتراض به داوران جش��نواره دارم و نه به 
اهالي سينما بلكه اعتراض حقير شخصاً متوجه 
وزير محترم فرهنگ و ارش��اد اسالمي و جناب 
مهندس حيدريان رياس��ت محترم سينمايي 
ايش��ان اس��ت. چرا اجازه مي دهند برترين آثار 
س��ينمايي انيميشن را به جش��نواره بپذيرند و 

اينگونه تحقير كنند؟
آن هم در جش��نواره اي كه براي ريز و درشت 
اصناف سينمايي از طراحي لباس و صدابرداري 
گرفته تا چهره پردازي و ... برنامه ريزي ش��ده و 
در برخي رش��ته هاي آن حتي س��يمرغ هايش 
دوقلوزا شده اند، جش��نواره اي كه همه چيز آن 
مصلحت انديشي است تا علمي، جشنواره اي كه 
در اين 36 سال به ندرت شايد فقط يك يا دو بار 
سابقه داشته كه دبير انتخابي آن سابقه قبلي در 
دبيري جشنواره اي حتي در ابعاد جشنواره هاي 

استاني را داشته باشد. 
جش��نواره اي كه هرگز تي��م ثابت��ي را به خود 
تجربه نكرده و روال ثابتي نداش��ته اس��ت و در 
مغز و ساختار به هيچ جشنواره اي در هيچ كجاي 
جهان ش��باهت ندارد اما هر روز لباس جديدي 
از معتبرترين جش��نواره هاي جهان را به عاريه 

مي گيرد!
امس��ال هم البته ش��اهد ن��وآوري س��تودني 
حلقه پيچ كردن ديپلم هاي افتخ��ار به تقليد از 

جشنواره »كن« بوديم. 
البته انتقاد حقير صرفاً به اين دوره از جشنواره 
و ش��خص آقاي داروغه زاده نيست كه اين دوره 
از جشنواره به نظر من اتفاقاً از دوره هاي خوب 
برگزاري جشنواره فجر بود. انتقاد من حتي به 
اين روند 36 ساله هيئتي برگزار كردن جشنواره 
هم نيست، اعتراض بنده اين است. حاال كه كاًل 
ريش و قيچي را دس��ت خود گرفته ايد اين چه 
نوع برخورد زننده اي با اين هنرمندان شريف و 
بي ادعاي هنر انيميشن است؟! چرا از ابتدا اعالم 
نمي كنيد ما امسال به هر دليل در جشنواره فيلم 

انيميشن نخواهيم داشت!
جناب آقاي وزير در باب اهميت و جايگاه حياتي 
صنعت انيميشن در آينده سينماي كشور شما 
بيش��تر از ما صحبت كرده ايد پ��س نيازي به 
توضيح بيش��تر نمي بينم و تنها همين سؤال را 
مطرح مي كنم كه اگر اي��ن اهميت را مي دانيد 
چرا اج��ازه مي دهيد اهالي اي��ن هنر- صنعت 

تحقير شوند؟«

دبير صنف انيميشن خانه سينما:

جشنواره ملي فيلم فجر انيميشن را تحقير كرد

    مهدي خرامان
»قهرمان« در سينما مخاطب را همراه 
مي كند. تماش�اگر لباِس قهرمان را بر 
تن مي كن�د و وارِد دني�اي خيالي قصه 
مي شود. از س�ويي همراه فيلم است و 
از س�وي ديگر در قام�ت قهرمان خود 
را در پ�رده عري�ض تماش�ا مي كن�د، 
گوي�ي درون�ي مي ش�ود و ذه�ن ب�ه 
س�رعت به اِزاي هر كاراكتر يك آشنا 
پيدا مي كند. چش�م ها بر پرده س�فيد 
دوخته مي ش�ود، ام�ا بال ه�اي خيال 
در دني�اي ديگ�ري س�ير مي كنن�د.

»الت��اري« درونماي��ه عش��ق را دارد و 
»موس��ي« معل��ِم آن اس��ت؛ عش��ق به 

»ايران«، عشق به »نوشين«. 
    يك تيم قهرمان

فيلم ي��ك »تيم قهرم��ان« دارد، نه »دو 
قهرم��ان«. »موس��ي«، »اميرعل��ي«، 
»نعيم« و »مرتضي«. شايد در نگاه اول، 
»موسي« نماينده »انقالب« و »مرتضي« 
چرتكه انداز »جمهوري« باش��د، اما چرا 

بايد قهرمان ها را كوچك كرد!؟ 
كاراكترها حداقل در دني��اي كارگردان، 
در طول يكديگر تعريف مي ش��وند و من 
بايد درب��اره »فيلِم التاري بنويس��م« نه 
»دني��اي حقيقي«؛ »موس��ي« جامعه را 
مي بيند، با جوان ها س��ر و كل��ه مي زند، 

اصاًل به قصد، كارگ��ردان كاراكتر خود را 
بيشتر در موقعيت هاي ش��لوغ و با مردم 

نشان مي دهد. 
»موسي« ها رهبر هاي كوچك در محالت 
هستند، رهبراني كه باورشان »انقالب« 
و »وظيفه« شان دفاع از »ايران« و لباس 
دامادي ش��ان، همان لباس شهادتش��ان 
قرار مي گيرد و هن��وز در صف اول نماز با 
مشت هاي گره شده »سالم بر شهيدان« 
و »م��رگ بر امريكا« شعارش��ان اس��ت. 
»موسي« ها در محله هاي خود مانده اند، 
تا خرابكاري »مرتضي« ها را درست كنند، 

تا هنوز جوان ها اميد داشته باشند!
اما گاهي محصور شدن در قهرمان، بيت 
»عاشق نبود ز عيب معشوق آگاه« فرخي 
سيس��تاني را به ياد مي آورد؛ »موس��ي« 
عيب هاي »ايران« را مي بيند، اما هنوز به 
آن باور دارد. يكي را مي گويد »عزيزم دروغ 
را باور نكن« آن يكي را مي گويد »عكس 
دستكاري ش��ده«، اما اين بار مانده است 
به »اميرعلي« چه بگويد؛ »اميرعلي« اي 
كه مثل »موس��ي« عاش��ق اس��ت، حاال 
»موسي رزمنده« اين بار هم همان قوانين 
فرماندهي را اجرا مي كن��د، او نمي گويد 

»برو« بلكه مي گويد »بريم«. 
آري »موسي« است كه پيش »اميرعلي« 
مي رود. او مس��ير را به »اميرعلي« نشان 

مي دهد تا بار ديگر »جان« و »مال« خود 
را در راه »معشوقه« خود فدا كند و دل را 
به دريا مي زند تا شايد در برابر عيب هاي 
جوان، حيثيت معش��وقش را نجات دهد 
)بايد به اين نكته اش��اره كرد، »موسي« 
تنها به خاطر »نوشين« به امارات نمي رود، 
بلكه او 40 س��ال اس��ت كه از آرمان هاي 
»ايران« دفاع مي كند و اين بار كم كم وارد 
يك بازي ناخواسته مي شود و بعد از آن كه 
هيچ كدام از رفيق هايش سختي بار دفاع 
را به دوش نمي گيرند و همه دست رد به 
سينه اش مي زنند، اين بار هم نمي خواهد 
»ايران« پيش »اميرعلي« خراب شود و به 

همين دليل وارد ميدان مي شود(.
»الت��اري« در پ��رده اول، عش��ِق ميان 

»اميرعلي« و »نوشين« را نشان مي دهد 
و مخاط��ب اطالع��ات را قطره چكاني و 
آرام دريافت مي كند، زيرا بايد اين رابطه 

مستحكم شود. 
    تعليق در اوج

پ��رده دوم آغاز بح��ران و حض��ور فعال 
»موس��ي« )قهرمان( اس��ت؛ شخصيتي 
ك��ه تنه��ا رگه هاي��ي از آن در قصه اول 
دي��ده مي ش��ود و مخاط��ب پذيرفته كه 
»اميرعلي«، »موس��ي« را به عنوان يك 
بزرگ تر قب��ول دارد به همي��ن دليل او 
را به عنوان ش��فيع پيش »آقا رضا« پدر 

»نوشين« مي آورد.
 از س��وي ديگر ورود »س��امي« به عنوان 
»آنتاگونيسِت« داس��تان را نشان مي دهد 
و در پرده نهايي ش��خصيت ها در كنار هم 
قرار مي گيرند تا تعليق به اوج خود برسد و 
»مرتضي« اين بار در كنار »موسي« قرارگيرد 
تا لبخنِد خوشحالي در صورت »اميرعلي« 
ظاهر شود. اما دنياي س��اخته شده توسط 
»ابراهيم اميني« تنها قالب »مستندنگاري« 

كارگردان را خراب مي كند. 
زاويه ديِد داستان كه »داناي كل محدود« 
است و هيچ پالِن اشتباهي در روايت ديده 
نمي شود و تنها مخاطب در دنياي اميرعلي 
س��ير مي كند، اما مهدويان فكر مي كند 
واقع گرايي يعني دوربين تا مي تواند پشت 
اكسسوار هاي صحنه قايم شود و بلرزد، اما 
اين بار مجبور مي ش��ود، گاهي به سبك 
خود پش��ت كند و نماهاي��ي »كلوز آپ« 
و بدون مانع از گري��ه »اميرعلي« بگيرد 
تا كمي س��وبژكتيو شود؛ مس��ئله اي كه 
در ماج��راي نيمروز و در س��كانس گريه 

»مسعود« ديده نمي شود. 
شايد مهدويان ش��ناخت بهتري از سبك 
خود پيدا كرده باشد، اما در همه داستان ها 
جواب نمي دهد. »التاري« منطِق روايي 
خوبي دارد و ريتِم خود را حفظ مي كند، 
اما انگار، ترس از مميزي باعث مي ش��ود 
كارگ��ردان قهرمان هاي داس��تان را در 
دِل حادثه تنها رها كند و ش��ايد هم باور 
نداشتن مهدويان به چنين قهرمان هايي 
در گرفتن اي��ن تصميم بي تأثير نباش��د 
)برگرفته از صحبت ه��اي كارگردان در 
نشست خبري( تا اصطالح »پايان باز« به 

آثار مهدويان هم چسبيده شود. 
در هر حال »قهرمان هاي التاري«، شايد 
كورسويي از روش��نايي در تاريكي سينما 

ايران باشد و تنها مي توان اميدوار ماند.

نگاهي به فيلم »التاري«

ترس از مميز قهرمان ها را رها مي كند

»الت�اري« درونماي�ه عش�ق را 
دارد و »موس�ي« معلِم آن اس�ت؛ 
عش�ق ب�ه »اي�ران«، عش�ق ب�ه 
»تي�م  ي�ك  فيل�م  »نوش�ين«. 
قهرم�ان« دارد، ن�ه »دو قهرمان«. 
»موس�ي«، »اميرعل�ي«، »نعي�م« 
و »مرتض�ي«. ش�ايد در ن�گاه اول، 
»موس�ي« نماينده »انقالب« باشد

   حسن روانشيد*
تاريخ روزنامه نگاري در كشور مرز 120 
سال را سپري كرده است. پس از كاغذ 
اخبار در اواخر قاجاريه و وقايع اتفاقيه 
در دوران اميركبير ك��ه هر دو درصدد 
انتشار اخبار ممالك محروسه آن زمان 
بودند اما به خاط��ر محدوديت امكانات 
طبع و كاغذ كه در آغاز به چاپ سنگي 
معروف بود به صورت گاهنامه آن هم در 
چهار صفحه و تي��راژي حداكثر يكصد 
نس��خه منتش��ر مي ش��د، نوبت بخش 
خصوصي فرا رس��يد تا ب��ا دولتي ها به 
رقابت بپردازند كه تنها راه آن ارائه اخبار 
صحيح و بدون غل وغش بود كه اگرچه 
با مشكالتي روبه رو مي شد اما در نهايت 

با موفقيت توأم بود. 
روزنامه هاي بخش خصوصي كه كم كم 
مي توانس��تند از چاپ جديد س��ربي و 
ماشين هاي دستي و مسطح هايدلبرگ 
اس��تفاده كنن��د و حروف چين ه��اي 
زبردست روسي كه فارسي را فراگرفته 
بودند در مطبعه ب��زرگ فاروس الله زار 
به كمكش��ان مي آمدند، نظم و نس��خ 
تازه اي به خود گرفته و معموالً هفته نامه 
مي شدند كه البته باز هم اسم روزنامه را 

به همراه داشتند. 
در 50 س��ال اول عمر مطبوعات كشور 
تعدادي از اين گاهنامه هاي دو يا حداكثر 
چهارصفحه اي در تهران، تبريز، اصفهان 
و ش��يراز فراوان تر از بقيه نقاط كش��ور 
بود اما بعد از سنه 30 روند افزايش اين 
نشريات با ورود امكانات چاپ پيشرفته 
از آلمان توانس��ت انتش��ار روزنامه هاي 
يوميه را نيز در پايتخت تحت عنوان هاي 
كيهان و اطالعات سرعت بخشد اما باز 
هم به دليل استفاده از حروف سربي كه 
چيدن آن در گارسه ها وقت گير و مشكل 
بود، حداكث��ر صفح��ات در دو روزنامه 
بزرگ به هشت صفحه مي رسيد اما در 
حاشيه نشريات هفتگي و ماهانه متعدد و 
در چاپخانه هاي فراوان بخش خصوصي 
كه در سطح كشور همچون قارچ روييده 
و صاحبان آن از روسي ها و ارامنه بودند 

به چاپ مي رس��يد. آنچه بيش از همه 
قابل  تأمل است همانا استقبال جامعه از 
كتاب و نشريات و به خصوص روزنامه ها 
و مج��الت بود ك��ه حت��ي محلي هاي 
چهارصفحه اي و هفتگي آن نيز كه اكثراً 
با چاپ مشكي به طبع مي رسيد از تيراژ 
قابل قبول��ي برخوردار ب��ود و روزبه روز 

افزايش مي يافت. 
در اي��ن دوران به جز روزنامه رس��مي 
كشور كه متعلق به وزارت دادگستري 
و حاوي آگهي هاي ثبتي و تجاري بود، 
بقيه نشريات در بخش خصوصي توليد 
مي شد و نوعي كس��ب وكار پردرآمد به 

 حساب مي آمد! 
تيراژ روزنامه هاي بزرگ كشور در نيمه 
اول دهه 50 و با توجه به اينكه جمعيت 
كشور حدود 40ميليون نفر بود و بيش از 
60 درصد آنها بي سواد يا كم سواد بودند 
و امكان��ات چاپ و توزيع نيز گس��ترده 
نبود از امروز كه بر اساس گزارش نهضت 
س��وادآموزي تعداد كس��اني كه سواد 
خواندن و نوشتن را مي دانند از مرز ۹0 
درصد گذشته است، بيش��تر بود! و اين 
در حالي بود كه صنعت چاپ ديجيتال 
و پرسرعت وجود نداش��ت و تنها اينتر 
تايپ ب��ود كه آن ه��م منحص��ر به دو 
روزنامه كيهان و اطالعات و خبرگزاري 
دولتي پارس مي ش��د و البته بعضي از 
روزنامه هاي وابس��ته همچ��ون بورس 

هشت  صفحه اي از اين امكانات استفاده 
مي كردند. چاپ چهار رنگ نيز همانطور 
كه از اسمش پيدا بود در چهار مرحله و 
به  كندي انجام مي شد كه تنها مجالت 
هفتگي و ماهنامه ها فرصت اس��تفاده 
از آن را داش��تند. در حالي  كه قيمت يا 
نسخه روزنامه تنها دو ريال بود اما تيراژ 
باالي آن در تك فروش��ي و مشتركان و 
آگهي هاي خصوصي مي توانست ضمن 
تأمين هزينه ها، درآمد قابل قبولي را نيز 

براي صاحب  امتيازان آن داشته باشد. 
در س��ال هاي نيمه اول ده��ه 50 اين 
پروژه به سرعت وس��عت گرفت و تعداد 
نش��ريات همراه با حضور سيستم هاي 
جديد حروف چيني و چاپ مس��طح و 
رولي تيراژها را افزود اما در س��ال هاي 
5۸ به بعد و آغ��از تحريم ها و همچنين 
هجوم جنگ بي امان اي��ن روند تغيير 
يافت و روزنامه به جز موارد و زمان هاي 
مقطعي و استثنايي روند افت مخاطب را 
آغاز نمود تا جايي كه در دهه هاي اخير 
به ارقام باورنكردني رسيده و خسارات 
جبران ناپذيري را براي سرمايه گذاران 
داشته است كه مس��تدالت مسئوالن 
فرهنگ��ي در اين  باره بيش��تر بر محور 
ورود ش��بكه هاي اجتماعي و اينترنت 
دور مي زن��د در حالي  ك��ه ژاپن يعني 
صاحب اصل��ي تكنولوژي ه��اي نو در 
سيس��تم آي تي هنوز هم پرتيراژترين 

روزنامه جهان يعني آساهي را در اختيار 
دارد كه ظرف همين س��ال ها بيش از 
5 ميليون نس��خه به آن افزوده  ش��ده 
و از م��رز 15ميليون در س��ه نوبت در 
روز گذشته اس��ت! براي سقوط تيراژ و 
حذف انگيزه مطالع��ه در ايران داليل 
متعددي ذكر ش��ده كه مهم ترين آنها 
وجود ماهواره و ش��بكه هاي اينترنتي 
و اجتماع��ي جم��ع ش��ده در موبايل، 
تبلت و فبلت هاست و كش��ور ما هنوز 
مصرف كننده اي��ن پديده هاي نوظهور 
است اما ژاپن س��همي عظيم در ابداع 
و توليد آن دارد اما ب��ه اين بليه گريز از 
مطالعه دچار نشده! شايد حضور ماهواره 
و اينترنت اثر مهمي در اين ماجرا داشته 
باش��ند اما به نظر مي رسد نقش اصلي 
با دولت ها باش��د كه خود را از كل كنار 
كشيده اند! اما از سويي اجازه مي دهند تا 
ارگان هايي بتوانند با استفاده از بودجه 
دولتي اما در قالب خصولتي نشرياتي را 
روي دكه ها بگذارند يا  به صورت رايگان 

براي مشتركان ارسال نمايند! 
اگرچه نش��ريات دولتي ي��ا به  اصطالح 
خصولت��ي به خاط��ر اينكه ب��ه نحوي 
از انح��ا از بودج��ه و امكان��ات و حتي 
نيروهايي اس��تفاده مي كنند كه از بدنه 
دولت تغذي��ه مي ش��وند و بدين دليل 
متوجه ضررده بودن كارش��ان نيستند 
اما نش��ريات بخش خصوصي هم كه در 
همين ميدان مش��غول كارن��د ناچارند 
تا ح��دودي از روش و منش نش��ريات 
خصولتي پيروي نمايند كه خس��ارات 
وارده به آنها به وضوح آش��كار است، از 
اين نظر براي بقاي رس��انه هاي مذكور 
كه تا امروز با چنگ و دندان موجوديت 
خود را حفظ كرده ان��د چاره اي جز اين 
به نظر نمي رسد كه همه رسانه هاي در 
اختيار دولت به بخش خصوصي واگذار يا  
كمك هاي بالعوض را به صورت مساوي 
در اختيار صاحب امتيازان مجوزدار قرار 
دهند، شايد از اين چالش و خسراني كه 

در راه است جان سالم به در برند.
  *روزنامه نگار پيشكسوت

به بهانه اشاعه فرهنگ

رسانه هاي مستقل را دريابيد!

 واكنش اكبر نبوي 
به استدالل صدرعاملي در حذف »التاري«

    فرزين ماندگار
و  نويس�نده  نب�وي،  اكب�ر 
منتق�د س�ينما به اس�تدالل 
يك�ي  صدرعامل�ي  رس�ول 
داوران  هيئ�ت  اعض�اي  از 
جش�نواره فيلم فج�ر درباره 
ح�ذف فيلم التاري از ليس�ت 

نامزده�اي جش�نواره واكن�ش نش�ان داد. 
صدرعاملي درباره التاري گفته بود: »رك بگويم؟ 
التاري آزارمان داد. همه هيئت داوران را به خاطر 
قصه و تمش آزار داد. در »التاري« وقتي قصه به 
اينجا مي رس��د كه منجي فرض مي كند ريشه 
مشكالت بيرون از كشور است، اشتباه است. اول 
از همه فيلم بايد به دل بنش��يند. من در درجه 
اول مثل يك كودك فيل��م را مي بينم و فيلمي 
كه تأثير گذاشت بعد مي بينم فيلمبرداري اش 

چطور بود و جدي مي شوم.«
محمدرضا فروتن يكي ديگ��ر از اعضاي هيئت 
داوران جشنواره نيز درباره فيلم حسين مهدويان 
اينگونه اظهارنظر كرده اس��ت: الت��اري مروج 
خش��ونت بود و ما مذاكره را مي پسنديم. براي 

همين كل فيلم را در نظر نگرفتيم. 
واكنش اكبر نبوي به اين استدالل هاي محتوايي 
جال��ب اس��ت. وي مي نويس��د: رس��ول جان! 
من فيل��م الت��اري را ندي��ده ام، بنابراين هيچ 
قضاوتي درب��اره اش ندارم و باز طبيعي اس��ت 
كه قضاوت ه��اي ديگران هم ب��راي من مبنا و 
مالك نيس��ت. اما درباره اين سخنانت )اگر به 

راستي سخنان شما باشد( حرف 
دارم، بدون آنكه بخواهم در رأي 
داوران گرامي و ارجمند چون و 

چرا كنم. 
وي مي افزاي��د: دوس��ت عزيز و 
ديرين! اگر فيلم��ي از نظر تم و 
قصه داراي مشكل باشد، اما در 
س��اير بخش هاي هنري، فن��ي و تكنيكي، از 
قوت و شايس��تگي هاي الزم برخوردار باش��د، 
منطقاً و بر پايه قواعد داوري، #هيئت_داوران 
نمي توانند، به دليل ضعف اول، ساير ارزش هاي 
آن را ناديده بگيرن��د. دو؛ ديگر آنكه، اگر براي 
هيئ��ت داوران محت��رم، محت��وا و مضمون و 
چگونگي تحليل و نگرش فيلم التاري، نسبت 
به موضوعي كه برگزيده است، آنقدر مهم بوده 
كه در س��اير رش��ته ها نيز كنار گذاشته شده، 
پس چگونه در همين دوره از جشنواره، آثاري 
كه مضاميني نامناسب داش��تند، نه تنها مورد 
بي مهري قرار نگرفتند، بلكه در رشته هايي كه 
مستحق بودند، ديده ش��ده و حتي جايزه هم 

گرفتند؟  سربلند باشي و پيروز«
به گزارش »جوان«، اينكه اعضاي هيئت داوران 
جشنواره فجر نسبت به محتواي يك فيلم اين 
گونه اظهارنظر كنند و با اين صراحت عنوان كنند 
كه به دليل محت��واي فيلم باقي توانمندي هاي 
فيلم را ناديده گرفته اند، بي س��ابقه اس��ت. اين 
حرف ها از زبان افرادي بيان مي شود كه تمايل 

زيادي به تئوري هنر براي هنر دارند. 

انتقاد از بي توجهي جايزه 
كتاب سال به ادبيات كودك

 در حالي كه طي هفته گذشته شاهد برگزاري 
س�ي وپنجمين دوره جاي�زه كت�اب س�ال 
و معرف�ي آثار برت�ر در حوزه ه�اي مختلف 
بودي�م، س�يدعلي كاش�في از كم توجه�ي 
اي�ن جايزه ب�ه ادبيات ك�ودك انتق�اد كرد. 
س��يدعلي كاشفي خوانس��اري، نويس��نده و 
روزنامه نگار حوزه كودك و نوجوان در گفت وگو 
با »مه��ر« از كم توجهي جايزه كتاب س��ال به 
بخش كودك و نوجوان انتقاد كرد و گفت: تصور 
من اين است كه اين كم توجهي به غلبه مسائل 
سياس��ي برمي گردد. اين روزها سياس��ت در 
اولويت اس��ت و كودكان، به عنوان آينده سازان 
اين مرز و بوم فراموش ش��ده اند و چون صداي 
اعتراض ندارند، كسي به آنها اهميت نمي دهد و 
همه در تالش براي راضي نگهداشتن بخش ها و 

گروه هاي ديگر جامعه هستند. 
سردبير فصلنامه تخصصي كودك و نوجوان يكي 
ديگر از داليل كم توجهي به كتاب هاي نوش��ته 
شده براي اين گروه سني را غلبه نگاه روشنفكرانه 
دانس��ت و افزود: اي��ن نگاه موجب ش��ده حتي 
كساني كه كتاب مي خوانند هم ادبيات كودك و 
نوجوان را بي اهميت تلقي كنند و به آن توجهي 
نداشته باشند. براي همين است كه نويسندگان 
و مترجمان خوب گروه سني كودك و نوجوان، 
آنقدر براي اي��ن گ��روه از كتابخوان ها مطرح و 
شناخته شده نيس��تند كه مثاًل پديدآورندگان 

ادبيات بزرگسال شناخته شده اند. 
كاشفي خوانساري با اش��اره به آمار باالي توليد 
كتاب كودك و نوجوان در بازار نشر ايران گفت: 
امروز 20درصد از عناوين كتاب هاي منتشر شده 
در ايران، كتاب هاي كودك و نوجوان  هس��تند. 
همچنين اين گروه س��ني به لحاظ ش��مارگان، 
40 درصد نش��ر ايران را به خ��ود اختصاص داده 
است و 25 ميليون نفر از جمعيت كشور ما، كودك 
و نوجوان  هستند. حاال چگونه مي توان اين گروه و 

خواسته ها و نيازهايشان را ناديده گرفت؟!
اين پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان در ادامه 
بيان كرد: ادبيات كودك و نوجوان در سال هاي 
اخير، افتخارآفرين ب��وده و جايزه هاي جهاني 
متعددي را به خ��ود اختصاص داده اس��ت اما 
متأسفانه جايزه كتاب سال 13۹6، هيچ سهمي 
را به اين شاخه از ادبيات اختصاص نداده و اين 
در حالي است كه برخي س��ال ها حتي چهار يا 
پنج برگزيده اين جايزه، فعاالن و پديدآورندگان 

ادبيات كودك و نوجوان بوده اند. 
كاشفي خوانساري همچنين با اشاره به جشنواره 
نقد كتاب گفت: اين جشنواره هم چند ماه پيش 
برگزار شد. در آيين نامه اين جشنواره آمده كه 
به چهار گروه سني از جمله كودكان و نوجوان 
جايزه تعلق خواهد گرفت اما حتي در آن مراسم 
هم اي��ن گروه س��ني ناديده گرفته ش��د و اين 
بي توجهي ب��ه ادبيات ك��ودك و نوجوان، يك 
آس��يب جدي و گونه اي عوام زدگي است كه ما 
را از اهداف بلندمدت خ��ود در ارتباط با ترويج 

فرهنگ كتاب و كتابخواني دور مي كند. 
.......................................................................................

 ۲۲۰ هزار فيش
براي ۱۴ جلد روزشمار انقالب

ميرزاباقر عليان نژاد نويسنده كتاب روزشمار 
انقالب اسالمي با اشاره به گردآوري۲۲۰ هزار 
فيش براي تأليف اين مجموعه 14 جلدي گفت 
كه تأليف اين مجموعه 1۳ سال زمان برده است.
مي��رزا باقرعليان نژاد درب��اره ماج��راي تأليف 
روزشمار انقالب اسالمي كه در 14 مجلد تأليف 
و تدوين شده است، اظهار داش��ت: من در سال 
1371 وارد ح��وزه هنري ش��دم. در همان ايام 
واحدي به نام تدوين انقالب اس��المي تش��كيل 
شده بود كه من در آن واحد مشغول به كار شدم. 
در بدو ورودم، اولين پروژه به نام روزشمار انقالب 
اسالمي در دستور كار قرار گرفت. طي پنج سال 
جمع آوري منابع كه از روزنامه ها، مجالت، كتب، 
اسناد محرمانه و روزنامه و رسانه هاي خارجي بود 
به پايان رسيد و كار نگارش روزشمار آغاز شد. تا 
سال 13۸3 هشت جلد اول منتشر شد. اين هشت 
جلد به قلم آقاي سعادتي نگارش شد اما با رفتن 
ايش��ان از حوزه هنري، من از س��ال ۸3 تاكنون 
مشغول نگارش ساير جلدها هستم. تاكنون 13 
جلد منتشر شده و جلد چهاردهم به احتمال زياد 

بهمن سال بعد منتشر خواهدشد. 
وي افزود: زماني كه م��ن كار را تحويل گرفتم 
آقاي سعادتي تا آذر 57 را نوشته بودند. من از 
سال 13۸3 كه كار را دس��ت گرفتم، قرار بود 
دي و بهمن 57 را بنويسم، تصور مي كردم اين 
كتاب حدود دو يا سه جلد خواهد شد و طي سه 
سال تمام مي شود اما اين بازه زماني از پيروزي 
انقالب به اندازه اي پر فراز و نشيب بود كه اين 
دو ماه نزديك به 13 س��ال به طول انجاميد و 
هنوز هم بسيار بس��يار جاي كار دارد. در اين 
بازه، تغيير نخس��ت وزير، اعتصاب روزنامه ها، 
حضور امام در نوفل لوشاتو و ده ها حادثه ديگر 
كار را بس��يار س��نگين تر از چي��زي كه تصور 

مي كردم، پيش برده است.


