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88498436سرويس فرهنگي

شايد بيشتر عالقه مندان هنر سينما اكبر 
نبوي را با برنامه نقد سينمايي »برداشت 
دو« در اوايل دهه 80 به ياد آورند. يكي از 
معروف ترين گفت وگوه�اي او با مرحوم 
رسول مالقلي پور صورت گرفت كه بعدها 
متن مكتوب آن را انتش�ارات س�روش 
منتشر كرد. اكبر نبوي انساني بسيار آرام 
است اما به شدت صريح سخن مي گويد. 
س�ابقه او در نقد فيلم ما را واداشت تا با 
يكي از مهم ترين مسائل در حوزه نقد به 
س�راغ او برويم؛ »سكوالريسم در نقد«.  

      
در مرحل�ه اول س�ؤالمان اي�ن 
است كه آيا ش�ما نقد فرم و نقد 
محتوا را قبول داريد؟ يعني اين 
تقسيم بندي را قبول داريد؟ اگر 
قب�ول داريد به كدام ي�ك از آن 
دو اصالت مي دهيد؟اين س�ؤال 
از اين جه�ت پيش آم�ده كه ما 
مدعياني را به عن�وان ليدرهاي 
جري�ان نق�د از دو طي�ف اي�ن 
تقس�يم بندي مي بينيم. عده اي 
هس�تند كه مي گويند ما فرم را 
نقد مي كني�م و تريب�ون دار هم 
هستند و كساني كه مي گويند با 
محتوا نقد مي كنند. هر دو طرف 
هم مي گوين�د از اين طرف به آن 
يكي مي رس�ند. هر دو يكديگر 
را مته�م مي كنن�د ك�ه جه�ان 
فكري شان كوچك تر است. يك 
ط�رف مي گوي�د اصال�ت حرفم 
برايم موضوعي�ت دارد ولي تو به 
سينما اصالت داده اي... به جهت 
زنده بودن اين بحث به سراغ آن 
رفته ايم و نه صرف�ًا به علت يك 

بحث نظري. 
تقريب��اً بحث و ج��دل درباره ف��رم و محتوا 
محصول دوران مدرن است. دست كم در ميان 
هنرمندان ايراني قرون گذشته فكر كردن به 
اين موضوع محلي از اعراب نداشته است. مثاًل 
فرض كنيد اگر شما به قرن هشتم برگرديد 
و از جناب حافظ بپرس��يد كه ف��رم براي تو 
مهم تر است يا محتوا، نگاه عاقل اندر سفيه به 
شما مي كند كه يعني چه؟ يا برويد هزارسال 
پيش و از فردوسي اين سؤال را كنيد كه وقتي 
داستان رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، 
سياوش و... را چه در بخش اسطوره اي، چه 
پهلواني و چه تاريخي مي نوشت برايش بيشتر 
فرم مهم بوده يا محتوا، او هم نگاه عاقل اندر 
س��فيه مي كند. از سعدي هم س��ؤال كنيد 
همينطور. مولوي تفاوت دارد؛ چون اساس��اً 
مولوي محتواگراست. دائماً هم از قالب هاي 
شعري گاليه مي كند و مي گويد دست  و پايم 
را بسته اند. اصاًل زيبايي شناسي براي مولوي 

از نظر ظاهر بيروني، واژگان، قواعد عروضي 
و... اهميت ندارد. حرف برايش مهم است، اما 
براي فردوسي، سعدي، حافظ، منوچهري و... 
محتواي صرف مهم نبوده است. البته همراه با 

هم مي جوشد. 
من خودم ش��خصاً وقتي بحث بر سر فرم و 
محتوا مي شود نگاهم بيشتر روي نوع بيان 
روايي قرآن است. ش��ما نمي تواني بگويي 
فرم قرآن، محت��واي ق��رآن. در هم تنيده 
است. منفك نمي شود كرد. مي شود درباره 
آن حرف زد. مث��اًل اع��راب دوران جاهلي 
طبق رواي��ات تاريخي، به دلي��ل آهنگين 
بودن و وجه موسيقايي س��وره ها - به ويژه 
سوره هاي كوچك كه بيشتر آنها هم مكي 
هستند- و نزديك بودن قرآن به شعر )چون 
گل سرسبد هنر آن روزگار شعر بوده است. 
مسابقات شعر داشته اند كه به تعبير امروزي 
بهترين شعر سال را انتخاب مي كردند و آن 
را تا سال بعد در بازار مي آويختند( جذب آن 
مي ش��دند ولي اين به معناي قابل تفكيك 
بودن به معناي امروزي نيس��ت. سينما به 
معناي درست كلمه به امر مهندسي خيلي 
نزديك است. نمي گويم سينما هنري نيست. 
آثار هنري در سينما بسيار كم است ولي امر 

مهندسي بسيار است. 
منظورت�ان از مهندس�ي همان 

صنعت است؟
خير، اصاًل. ببينيد؛ س��ينما از هنر نمايش 
استفاده مي كند، از معماري به مفهوم فضاي 
متعين بهره مي برد؛ البته منظورم معماري 
ذهني و انتزاعي نيس��ت، بلكه به معماري 
متعين نظ��ر دارم. چون ش��عر و رمان هم 
معماري دارند. موسيقي هم معماري دارد اما 
آيا معماري آن متعين است و شما مي توانيد 
آن را نش��ان دهيد؟ نمي تواني��د. هر كس 
خودش به عنوان ش��نونده موس��يقي آن 

معماري را درمي يابد. 
»دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند/ گل 
آدم بسرشتند و به پيمانه زدند« هم معماري 
دارد. چون فضا دارد و مكان دارد، اما آيا اين 
فضا و مكان مادي و متعين است؟ اصالً اينگونه 
نيست.»اال يا ايها الساقي ...« همه چيز در آن 
هست؛ موسيقي هس��ت، ضرباهنگ هست 
و معماري هم هس��ت. در س��ينما معماري 
داريم ول��ي با معماري موس��يقي فرق دارد. 
مثاًل بخش��ي از اين معماري لوكيشن است 
كه فضاي متعين اس��ت. حتي اگر قرار است 
در فضاي سي جي اثر ساخته شود باز هم شما 
داريد شكلي از ماده را مي بينيد. سينما دارد 
از موسيقي اس��تفاده مي كند. حتي از شعر 
هم اس��تفاده مي كند؛ به معني زبان خاص 
چون فيلمنامه هم نوعي از زبان است. درون 
فيلمنامه شما انواع زبان هاي روايت خواهيد 
داشت. از همه  اينها سينما استفاده مي كند. 

ما به اين مجموعه مي گوييم فرايند مهندسي 
در امر توليد فيلم. 

در اين ص��ورت ج��ا دارد ك��ه بخواهيم از 
فرم و محت��وا حرف بزنيم. چون س��ينما از 
هنر صرف دارد خارج مي ش��ود. همين كه 
وقتي از يك فردي كه در حوزه سينما كار 
مي كند - به ويژه كارگردان- سؤال مي كني 
كه »االن برنامه ات چيس��ت و مشغول چه 
كاري هستي؟« اين مطلب را نشان مي دهد. 
آيا شما از يك ش��اعر مي توانيد اين سؤال 
را بپرس��يد؟ ولي كارگردان مي گويد االن 
مش��غول نوش��تن يك فيلمنامه هس��تم، 
س��رمايه گذار هم پيدا ش��ده  و قرار است 
س��ه ماه بعد كليد بزني��م، پيش بيني مان 
هم اين اس��ت كه60 جلس��ه فيلمبرداري 
داشته باشيم، پس از توليد هم سه ماه طول 
مي كش��د و... آيا از يك شاعر مي توانيد اين 
سؤال را بپرسيد؟ از يك ناظم مي توانيد اين 
سؤال را بپرس��يد؟ چون او فقط مهندسي 

كلمات را انجام مي دهد. 
لذا در ش��عر يك ناظم حكمت و اش��راق و 
ش��هود وجود ندارد، اما در شعر حافظ-كه 
شعر اس��ت و نه نظم-نمي توانيد از حافظ 
بپرسيد كه برنامه ات چيس��ت و توقع هم 
داشته باش��يد كه او مثاًل بگويد دارم روي 
يك غزل كار مي كنم و ان شاءاهلل هفته آينده 
آماده مي شود. اصاًل دست او نيست. حوزه 
موسيقي هم همينطور است. البته بعضاً در 
كنار يك كار مهندس��ي آنات و لحظه هاي 

هنري و شهودي هم وجود دارد. 
نقد محتوا را اصيل مي دانيد؟

خير. اگر بخواهم نقد بنويس��م اول بستگي 
دارد كه فيلم به من يك حالي بدهد يا ندهد. 
اين حال الزاماً يك حال خوش نيست البته 
كه هنر بايد ايجاد انبس��اط كند. حتي اگر 
من را دچار قبض هم مي كند قبضي باشد 
كه بعد از آن فرجي باشد. يعني فرج بعد از 
شدتي باشد. يعني در من يك اتفاق ايجاد 

كند! اين اتفاق مي تواند نوعي از فروبستگي 
باشد كه قرار است بعداً به گشايش تبديل 
شود يا اينكه از همان اول گشايش را ايجاد 
كند. اگر اين ارتباط را با من برقرار كند تازه 
من ترغيب مي شوم كه درباره آن بنويسم. 
در اين صورت براي م��ن فرم -كه من آن را 
تجلي ش��خصيت اثر مي دانم و نه همچون 
تعاريف رايج كه فرم را صرفاً ريخت و ظاهر 
مي دانند- اهميت دارد. ما همين االن كه با 
هم صحبت مي كنيم ادبيات ما، نوع استفاده 
از واژگان، تن صداي ما، نوع حس��ي كه به 
صدا مي دهيم و... اينها فرم است. اينها دارد 
شخصيت فكري و انساني من را در نوع بيان 
تجلي مي دهد. اگر من از واژگان ش��لخته، 
بي در و پيكر و بي ربط اس��تفاده كنم نشان 

مي دهد اساساً ذهن آشفته اي دارم. 
پس اين درهم تنيده بودن فرم و 

محتوا چه مي شود؟
حتماً درست است. حتماً فرم و محتوا در هم 
تنيده هستند و با هم مي آيند. ما مي توانيم 
محتوا را نقد كنيم و فرم را هم نقد كنيم، اما 
به نظر اصاًل تقدم و تأخري ندارند؛ برخالف 
بعض��ي كه مي گوين��د محت��وا از پس فرم 
مي آيد. اين حرف بسيار غلط است و البته 
برخاسته از نگرش هاي ماترياليسم تاريخي 

است. نوعي نگرش ماركسيستي است. 
برخ�ي مي گوين�د ف�رم مركب 
محتواست. من از حرف شما اين 
برداشت را مي كنم كه به اين هم 

اعتقادي نداريد. 
خير. چه مركبي؟

مركب مضمون. 
با فرض اينكه كساني كه اين حرف 
را مي زنند درست مي گويند، اين 
مركب چيست؟ قرار است مانند 

ماشين باشد يا هواپيما؟
همان اجزاي�ي كه گفتي�م مثل 

موسيقي، دوربين، لحن و… 
دوربين كه وسيله اي است براي تجلي فرم و 
محتوا. خودش يك ابزار است. نوع كاري كه 
من با دوربين انجام مي دهم مهم است. مثاًل 
نوع فضاسازي كه بخشي از اين فضاسازي 
ربطي ب��ه دوربين ندارد. مثل ن��ور، اجزاي 
صحنه، معماري نور صحنه، لباس و حركات 
بازيگر و... دوربين اينها را ضبط مي كند، اما 
نگاهي كه پشت دوربين قرار دارد، شهودي 
كه فيلمبردار به آن دست مي يابد، جوششي 
كه در او اتفاق مي افتد و ...همه  اينها، چيزي 
فراتر از ابزار مي شود و مي تواند در شخصيت 
بخشيدن به فرم اثر سينمايي نقشي بسيار 

مهم داشته باشد. 
فضاي امروز منتق�دان را چگونه 

مي بينيد؟
منتقدان كش��ور در خأل كه نقد نمي كنند. 
چون بايد اثري و هنري و سينمايي باشد تا 
منتقدان درباره  آن بنويسند. منتقد هنري 
و ادبي جزو مجموعه  گرو ه هاي انساني است 
كه وصل است به يك اتفاق و اگر آن اتفاق 
رخ ندهد نمي تواند نق��دي انجام دهد. نقد 
او محصول يك اثر هنري اس��ت. هنرمند 
خالق است و منتقد كاشف. اثر هنري بايد 
باشد كه او حاال شروع كند به كشف كردن 
جهان هنري آن و موضوعات مربوط به آن. 
به همين دليل تمام منتقدان در تمام دنيا 
متعهد هستند. حتي اگر فرياد بزنند كه ما 
تعهد نداريم. چون خيلي ها تعهد را نوعي از 
ايدئولوژي زدگي مي دانند )البته در برخي 

جاها هم درست است.(
ايدئولوژي عمدتاً به طايفه  روش��نفكري 
و شبه روش��نفكري بيش��تر برمي گردد. 
آنها به ش��دت ايدئولوژي زده هستند. به 
 رغم اينكه از ايدئول��وژي بد مي گويند به 
ش��دت ايدئولوژي زده هس��تند. البته از 
ميان مس��لمانان هم آنهايي ك��ه دين را 
مساوي ايدئولوژي گرفته اند، ايدئولوژيك 

عمل مي كنند.

امكان سخن گفتن از »سكوالريسم در نقد سينمايي« در مصاحبه با اكبر نبوي

شبهروشنفکرانازایدئولوژیبدمیگویند
امابهشدتایدئولوژیزدهاند

 مسلمانان امريكايي  
از رمان محمد)ص( بيش از 
ايراني ها استقبال کردند

رمان محمد)ص(  نوشته ابراهيم حسن بيگي 
اس�ت ك�ه تاكن�ون ب�ه زبان ه�اي ترك�ي ، 
ازبك�ي و انگليس�ي ترجم�ه ش�ده اس�ت. 
ناش�ر انگليس�ي زبان كت�اب،از اس�تقبال 
قابل توج�ه امريكايي ه�ا س�خن مي گويد. 
تجربه نوشتن رمان ديني در ادبيات معاصر برخالف 
باوري ك��ه برخي از نويس��ندگان دارند و معتقدند 
كه ادبيات ديني در ظرف رمان قابل بيان نيس��ت ، 
تجربه اي موفق بوده است، لذت خواندن رمان هاي 
سيد مهدي شجاعي ، صادق كرميار ، سعيد تشكري 
و ابراهيم حسن بيگي مهر تأييدي بر اين ادعاست. 
نكته قابل تأم��ل در اين ميان برگزيده ش��دن اين 
رمان ها در جوايز مختلف دولتي و مردمي و راه پيدا 
كردن به مجامع بين المللي است. يكي از رمان هاي 
موفق ديني در س��ال هاي اخير رمان محمد)ص( 

نوشته ابراهيم حسن بيگي است. 
محمد)ص(، روايتي است 15 بخشي كه زاويه ديد 
راوي در آن اول شخص است؛ شخصي يهودي كه 
در رمان به عنوان يك دانشمند معرفي و از طرف 
شوراي عالي يهود مأمور مي شود به سمت پيامبر 
اسالم گرايش پيدا كرده يا او را كشته و يا عقايدش 
را به چالش بكشد. وي به سوي پيامبر اكرم )ص( 
رفته و ش��رح زندگي و فعاليت ه��اي او را در 15 
گزارش مجزا براي شوراي عالي ارسال مي كند، اما 
پس از ارسال گزارش پانزدهم كه در ايام بيماري 
و رحلت پيامبر اكرم )ص( انجام مي شود به شهر 
خويش باز مي گردد و حس مي كند كه دچار نوعي 
فقدان شده و روح خود را اسير رفتار، پيام و كردار 
پيامبر اكرم )ص( مي بيند. او درمي يابد كه اتفاقي 
در درونش رخ داده اس��ت. به ويژه اينكه متوجه 
مي شود كه در مدت ارسال اين نامه ها رئيس وي 
بر اثر مطالعه اين نامه ها و آشنايي با كردار و منش 

پيامبر )ص( به اسالم گرايش پيدا كرده است. 
اين همه داس��تاني اس��ت كه در كت��اب ابراهيم 
حسن بيگي كه اينك ديگر نس��خه فارسي آن به 
چاپ هاي متعدد رسيده و نسخه انگليسي در انتظار 
چاپ دوم به سر مي برد، روايت مي شود، روايتي پويا 
و ظريف از زندگي حضرت محم��د)ص( در قالب 
داستان كه حسن بيگي به خوبي توانسته از عهده 
آن بر آمده و مخاطب را با داستان خود همراه كند. 
رمان محمد)ص( در دوره اي كه ادبيات داستاني از 
يك طرف با خأل هاي بسياري در حوزه ديني نويسي 
و از طرفي ديگر با نياز مخاطب به روايت هاي ديني 
در قالب داس��تان و رمان روبه روس��ت، توانس��ت 
توجهات بسياري را به س��وي خود جلب كند؛ هر 
چند كه بنا به گفته حسن بيگي آنچنان كه انتظار 
مي رفت از اين رمان در ايران توسط نهادهاي دولتي 
و خصوصي حمايت نشد، اما با همت نويسنده اين 
رمان توسط شقايق قندهاري به انگليسي برگردانده 

شده و انتشارات شمع و مه آن را منتشر كرد. 
نسخه انگليسي رمان حسن بيگي با نام »محمد« 
در بيست و شش��مين نمايش��گاه كت��اب تهران 
رونمايي شد و پس از آن سفر خود به اروپا و امريكا 
را آغاز كرد. مقصد بعدي رمان نمايش��گاه كتاب 
فرانكفورت بود؛ نمايشگاهي كه موجبات ترجمه 
رمان به زبان هاي آلماني و روس��ي را نيز فراهم 
كرد. پس از آن با توزيع رمان در فروش��گاه هاي 
واتراستون امريكا، آمازون، فروشگاه هاي بريتانيا، 
كانادا و ساير كشورهاي انگليسي زبان، مخاطبان 
انگليس��ي زبان نيز پاي روايت حس��ن بيگي از 

حضرت محمد)ص( نشستند. 
.................................................................................
 از سوي انجمن عكاسان انقالب 

و دفاع مقدس انجام مي شود

 برگزاري ۳ نمايشگاه 
در همايش »۱۰ روز با عكاسان«

مدير انجمن عكاسان انقالب و دفاع مقدس 
از برگ�زاري س�ه نمايش�گاه عك�س و يك 
نشس�ت با موضوع دفاع مق�دس در جريان 
ششمين همايش ۱0 روزه با عكاسان خبر داد. 
محمدحس��ين حي��دري در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران پويا گفت: انجمن عكاس��ان انقالب و 
دفاع مقدس در جريان برگ��زاري رويداد »10 روز 
با عكاس��ان« نمايشگاهي را در س��ه بخش برگزار 
خواهد كرد؛ بخ��ش اول »18 فريم از يك حلقه از 
جنگ« نام دارد كه ش��امل عكس هاي حميدرضا 
وليد اس��ت. حيدري افزود: در بخش دوم و س��وم 
نمايش��گاه به زندگي و آثار شهيدمنصور عطشاني 
پرداخته ايم؛ اين ش��هيد بزرگوار به همراه خانواده 
خود در تمام س��ال هاي جنگ در آبادان و جزيره 
مينو كه جزو مناطق در تيررس دشمن بوده حضور 
داش��ته اند، در بخش دوم 21 قطعه از عكس هايي 
را كه توسط ايشان ثبت شده و در بخش سوم 21 
قطعه از عكس هايي را كه روايتگر زندگي ايشان و 
خانواده شان در دوران محاصره در جزيره مينو است، 
در اين بخش نمايشگاه به معرض نمايش عموم قرار 
مي دهيم. وي با بيان اينكه انجمن عكاسان انقالب 
و دفاع مقدس در راس��تاي شناس��ايي و تجليل از 
عكاس��ان دفاع مقدس در شهرستان هاي مختلف 
فعاليت مي كند، تصريح كرد: س��ه سال پيش كه 
شهيد عطشاني وضعيت جسمي مساعدي نداشتند 
و در كما بودند، در آبادان به خدمت خانواده ايشان 
رفتيم و عكس هاي ايشان را به تهران آورديم و به 
س��اماندهي و اس��كن آنها پرداختيم و عكس هاي 
برگزيده ايشان را انتخاب كرديم كه بخشي از آنها را 
در اين نمايشگاه اكران مي كنيم و اميدوارم ساير آثار 

ايشان را نيز در آينده به معرض نمايش بگذاريم.

    معصومه طاهري
اي�ن روزها نمايش�گاه كت�اب جهان اس�الم 
در مشهد برپا ش�ده اس�ت؛ به همين بهانه و 
همچنين ميالد پيامبر اسالم سراغ موفق ترين 
ناشر بين المللي كودك رفتيم. انتشارات براق 
يكي از انتش�ارات جوان، اما پركار و موفق در 
حوزه تخصصي كودكان است كه توانسته در 
عرصه ملي و بين المللي نه تنها خألهاي موجود 
را پر كند، بلكه به عنوان نمادي از ديپلماسي 
عمومي نيز عمل كرده است. اين انتشارات كه 
از سال ۱382 توسط صفا اميري يك معلم جوان 
و خوشفكر در امر تربيت در شهر قم تأسيس 
ش�ده تاكنون جوايز متعدد ملي و بين المللي 
ويژه اي را نصيب خود كرده اس�ت. نشر براق 
همان طور كه از نامش مش�خص اس�ت، ناشر 
كتاب هاي مذهبي اس�ت. كلمه براق برگرفته 
از مركب پيامبر اعظم در زمان معراج اس�ت. 
بيشتر ناشران در ايران به صورت جدي 
مشكل پخش كتاب دارند، آيا شما هم 

درگير اين مسئله هستيد؟
بل��ه. در ب��ازار داخلي با مش��كل مواجهي��م و با 
شرايط اقتصادي امروز اين مشكل بيشتر شده، 
به صورتي كه مي ت��وان گفت كت��اب كودك در 
سبد خريد مردم نيس��ت. اغلب براي خريدهاي 
غيركتابي هزينه مي كنند كه اين نوع نگاه مردم 

به كتاب هم از مشكالت مهم پخش است. 
با توجه ب�ه اينكه بيش�تر امكانات در 
تهران است و شما در قم فعاليت داريد، 

سخت نيست؟ 
قطعاً اگر در تهران بوديم، شرايط و امكانات بهتري 
داشتيم و بهتر هم به چشم مي آمديم، ولي از اينكه 

در قم هم هستيم، ناراضي نيستيم. 
به ط�ور كلي چه تع�داد ناش�ر كتاب 

كودك در كشور داريم؟ 
در ايران حدود400 ناشر تخصصي داريم از ضعيف 

تا قوي مانند جمال، قدياني، افق، پيدايش و. . . 
چ�ه تع�داد از اينه�ا ناش�ر مذهب�ي 

هستند؟
ناشر مذهبي به صورت تخصصي كم است، ولي 
همه ناشران، كتاب هاي مذهبي هم كار مي كنند. 
به نظرم نش��ر جمال در اي��ن زمينه تخصصي تر 
فعاليت دارد كه با سرمايه شخصي و البته بسيار 

هم موفق در توليد محتوا عمل كرده است. 
شما در نمايشگاه هاي متعدد خارجي 
هم حضور داش�ته ايد، خاطره جالبي 

داريد؟
ارديبهشت ماه همين امسال در شارجه بوديم. دو 
خانم محجبه به غرفه ما آمدند و چندين كتاب را 
با دقت ن��گاه  كردند، بعد ديدند كه پش��ت يكي از 
كتاب ها نوشته ش��ده نجف. )ما كتاب هاي عربي 
را با عنوان نجف مي زنيم( سپس يكي از آن دو به 
تابلو س��ر غرفه نگاه كرد و ديد تصوير عراق است. 
گفت: شما شيعه هستيد؟ گفتم: بله. گفت: من كل 
غرفه هاي نمايشگاه را گشتم، هيچ كدام كتاب ديني 
نداشتند. از كتاب هاي شما خوشم آمد. جالب است؛ 
با اين وجود كتاب ها را سرجايش گذاشت و چيزي 
نخريد و رفت. ف��رداي آن روز ديدم همان خانم با 
دخترهايش و دو مرد ديگر آمدن��د و نزديك نيم 
ساعت كتاب هاي ما را زير و رو كردند، سپس حدود 

يك ميليون تومان كتاب خريدند. 
مگر آنجا انتشارات مذهبي نداشت؟

در ام��ارات فضا و ش��رايط براي كاره��اي ديني 
متش��نج اس��ت. ميان آثار مختلف اهل س��نت 
تناقضاتي درباره امامان و مسائل مذهبي وجود 
دارد، مث��اًل در مذهب مالكي، حنفي و ش��افعي 
اختالفاتي هست و چون ورود به اين امور دردسر 
دارد، ناش��ران در اين ب��اره كار نمي كنند، حتي 
خود ما هم مشكل داريم و گاهي تذكر دادند، در 
حالي كه سند تاريخي مشكل نداشته ولي اسناد 
ديگري مانع ش��دند، البته چون در تاريخ نگاري 
صدر اس��الم ضعيف بوديم. همين ها باعث شده 
ناشران اهل س��نت در اين امور كلي وارد شوند و 

درباره قرآن هم فوق العاده احتياط كنند. 
شما در حوزه كاميك استريپ هم وارد 

شده ايد؟
قباًل در اين زمينه فعاليت داشتيم، ولي ديگر كار 
نمي كنيم. چون هنوز در كش��ورمان جانيفتاده 
اس��ت و اغلب با بدبيني تصور مي كنند اين هنر 
بار فرهنگي غربي دارد، ب��ه همين خاطر رغبت 

كمتري برايش است. 

آيا كتابي از انتشارات ديگري بوده كه 
دوست داشته باشيد ايده و اجراي آن 

را به عهده بگيريد؟
تاكنون چنين حس��ي نداش��تم. هم��واره تمام 
دغدغه و ذهنيتم متمركز به سبك زندگي ديني 
براي كودكان است و روي همين مسئله هم كار 
مي كنم، چه اينكه بيش��تر كتاب هايي كه نش��ر 
آن را به عهده داش��ته ام، الحم��دهلل موفق بوده 
اس��ت، حتي برخي كتاب هاي نش��ر جمال هم 
برگرفته از ايده خود ما است. به نظرم همين كه 
مجموعه ما كه يك انتشارات شهرستاني است و 
در زمان خيلي كم توانس��ته به چنين جايگاهي 
برسد و شناخته بش��ود، موفق عمل كرده است. 
ما پنج س��ال مورد تقدير ق��رار گرفتيم و عنوان 

خادم القرآن را هم داشته ايم. 
انتش�ارات براق ب�راي نمايش�گاه در 
كشورهاي مختلف دعوت شده است، 

آنها چه نگاهي به ايران دارند؟
همين كه هش��ت سال اس��ت در نمايشگاه هاي 
بين المللي حض��ور داريم، نش��ان از اقبال آنها به 
چنين موضوعاتي اس��ت. ما در اين كشورها با دو 
طيف روبه رو هستيم؛ يكسري افراد فرهنگي كه 
ايران برايشان جالب اس��ت، يك سري هم نگاه و 
جبهه گيري سياس��ي دارند و حضور ما را تهديد 
مي دانن��د، بنابراين طبيعي اس��ت كه اين طيف 
از ما خوشش��ان نمي آيد، حتي س��نگ اندازي و 
مانع تراش��ي هم مي كنند، اما ب��راي عامه مردم 
و ناش��ران به صورت عادت پذيرفته ش��ده ايم، به 
شرطي كه هنگام ورود به كشورشان گارد حمله 

نداشته باشيم و كاماًل فرهنگي وارد شويم. 
 نشر براق انتشارات تخصصي كودك 
در حوزه ديني است، آيا در اين سال ها 
مخاط�ب كودكي ه�م داش�ته ايد كه 
بگوي�د من ب�ا كتاب هاي ش�ما بزرگ 

شده ام؟
بله بسيار. ما يك سري مشتري خاص داريم كه 
هرسال در نمايشگاه كتاب تهران مي آيند و بدون 
اينكه نياز خاصي هم داشته باشند، حتماً به غرفه 

ما سر مي زنند و محصوالت ما را مي خرند. 
چند ناشر بين المللي تخصصي داريم؟
ناش��ران بين المللي در ايران زياد هستند، اما به 
شكل متمركز كمتر از 50 مورد تخصصي فعاليت  
مي كنن��د و در حوزه ك��ودك تخصصي هفت تا 

هشت مورد است. 
آيا به صورت تخصصي ناشران شيعه 
براي كودكان كشورهاي ديگر داريم؟

اساساً نشر كتاب در حوزه كودك ريسك بااليي 
نياز دارد. مثاًل براي چاپ كتاب به زبان فرانس��ه 
بايد با فرانس��ويان ارتباط داشت و اال صرف نشر، 
كتاب فروش نمي رود. من تجربه زبان آذربايجاني 
را دارم. پنج عنوان كتاب به زبان آذربايجاني كار 
كردم كه مدت هشت سال فروش نرفت تا اينكه 
آستان قدس همه را خريد و گفت مي خواهد به 
زوار آذري هديه بده��د. بنابراين چون مخاطب 
خارجي در اختيار شما نيست و رسيدن به آن هم 
سخت است، كمتر در اين زمينه سرمايه گذاري 
مي شود، در حالي كه درباره كتاب بزرگسال اوضاع 
اين گونه نيست و فضاي بازتر براي آن وجود دارد، 
بنابراين نمي توان گفت ناش��ر شيعي به صورت 

تخصصي براي كودك زياد است. 
در عراق چطور؟

در عراق يك ناشر خوب شيعه براي كودك داريم، 
ولي بقيه همه در ايران هستند. 

چ�را ترجمه و ارس�ال كت�اب از زبان 
فارس�ي به زبان ه�اي ديگ�ر چندان 

موفق نيست؟
تا زماني كه شعبي در كش��ورهاي ديگر نباشد، 
مخاطبي هم براي كتاب وجود ندارد. پس از جهت 
اقتص��ادي كار به صرفه اي نيس��ت. عالوه بر اين 
ارسال كتاب از ايران به بسياري از كشورها ممنوع 
اس��ت. مخصوصاً در خاورميانه و به كش��ورهاي 
آذربايجان، تركيه و كش��ورهاي حاش��يه خليج 
فارس، همچنين كشورهاي شاخ آفريقا كه ارسال 
كتاب ممنوع اس��ت. البته در اروپ��ا و امريكا اين 

وضعيت وجود ندارد و آزاد است. 
دليل اين ممنوعيت كتاب هاي ايراني 

آن هم در منطقه چيست؟
به خاطر انقالب و اسالم در ايران، اين ممنوعيت 
وج��ود دارد تا چنين تفكري در كشورهايش��ان 

نشر پيدا نكند.

 گفت وگو با مدير يكي از موفق ترين انتشارات كودكان 
در حوزه بين الملل

ناشرشيعيبهصورتتخصصي
برايكودككماست

ب�ا  اوج  س�ازمان  عموم�ي  رواب�ط  مس�ئول 
انتش�ار يادداش�تي خب�ر كم�ك ۱۵ميلي�اردي 
اوج ب�ه جش�نواره فيل�م فج�ر را تكذي�ب ك�رد. 
محمد ذوقي در تكذيب خبر منتشر شده مبني بر كمك 
15ميلياردي اوج به جشنواره فجر يادداشتي منتشر كرد. 

متن يادداشت به شرح ذيل است: 
يكي، دو روز اخير زمزمه اي بين رفقاي سينمايي نويس 
ما ش��كل گرفته كه »اوج« دارد 15ميليارد تومان براي 
مشاركت مالي در جشنواره فجر سرمايه گذاري مي كند. 
راستش را بخواهيد وقتي اين خبر را شنيدم بيش از اينكه 
تعجب كنم ذوق و خالقيت دوستان شايعه ساز برايم بامزه 
بود! آخر چه دليل��ي دارد كه اوج بخواهد در جش��نواره 
فجر س��رمايه گذاري كند؟! آن هم نه يك ريال و دو زار؛ 
15 ميليارد تومان! خب رفيق شفيق! ما اگر 15 ميليارد 
تومان پول براي اين كارها داشتيم مطمئن باشيد پولمان 

را نگه نمي داشتيم، بالفاصله آن پول را مي انداختيم در 
جريان توليد فيلم هاي ديگرمان. ما هنوز كار زياد داريم! 
فيلمنامه هاي سينمايي و سريال هايمان در انتظار تأمين 

بودجه هستند، رفيق عزيز من!
تالش ما هم اين است كه س��رمان به كار خودمان باشد، 
فيلم، سريال، موسيقي و مس��تندمان را بسازيم و تالش 

كنيم كه توليداتمان خوب و باكيفيت باش��ند. البته خدا 
را ش��كر كه خيلي ها متوجه ش��ده اند كه همين چهار اثر 
سينمايي امسالمان آنقدر درخشان هستند كه از االن بايد 
فكري براي به حاشيه كشيدن اين درخشش بكنند، ولي 
اين را جهت اطمينان نازنين رفقاي دلسوز مي گويم؛ اوج در 
مخيله اش هم مشاركت مالي در فجر را نه داشته، نه دارد و 
نه خواهد داشت؛ هر چند كه حواسش به اين موش دواني ها 
و حاشيه س��ازي ها اس��ت، البته خيلي سخت نيست فهم 
اينكه اين كاره��ا براي فش��ار آوردن روي هيئت انتخاب، 
هيئت داوران و جوايز جشنواره فيلم فجر امسال است. به 
هرحال ما تالشمان را صرفاً متمركز بر توليداتمان كرده ايم 
تا حرف هايمان را در سالن سينما بزنيم.  كمي صبر كنيد! 
اگر جاي من بوديد و تدوين اوليه فيلم هايمان را مي ديديد 
حتماً اين حرف��م را تأييد مي كرديد كه اوج امس��ال براي 

سينما »سورپرايزهاي جدي« دارد.

سازماناوجكمكبهجشنوارهفجرراتکذیبكرد

ايدئول�وژي عمدتًا ب�ه طايفه  
روشنفكري و شبه روشنفكري 
بيشتر برمي گردد. آنها به شدت 
ايدئولوژي زده هستند. به  رغم 
اينكه از ايدئولوژي بد مي گويند 
ب�ه ش�دت ايدئول�وژي زده 
مي�ان  از  البت�ه  هس�تند. 
مسلمانان هم آنهايي كه دين 
را مساوي ايدئولوژي گرفته اند، 
ايدئولوژيك عمل مي كنند، اما 
دين اصاًل ايدئولوژي نيس�ت


