
  معصومه طاهری
سيدمصطفي حسيني اهل مش�هد، فوق ليسانس 
معماري دارد و از س�ال 72 كار حرفه اي خ�ود را در 
عرصه انيميشن ش�روع كرده است. آثار انيميشني 
او را مي توان عمدت�اً در ژانرهاي مذهبي و ارزش�ي 

دنبال ك�رد كه هر 
ك�دام مخاطب�ان 
زيادي داشته است، 
مانند مجموعه زيبا 
و ب�ه ي�اد ماندن�ي 
»عاش�وراييان«، 
فيل�م س�ينمايي 
»مسلم بن عقيل«، 
كوت�اه  فيل�م  دو 
»حبيب بن مظاهر«، 
انيميشن های»همه 

ايمان«، »آخرين پيامبر«، »حمزه ش�كارچي شير« 
و »اس�تلبرد نب�رد خليج ف�ارس 2«. آث�اري ك�ه 
مي توان گف�ت در زمان خ�ود ش�اهكاري هنري 
محسوب می ش�د و جايگاه انيميش�ن ايران را در 
ديد جهان�ي بهبود بخش�يد. ب�ه بهان�ه بازپخش 
فيل�م انيميش�ني »مس�لم ب�ن عقي�ل« در روز 
عاش�ورا با وي ك�ه بر خ�اف تصور ن�ه در تهران، 
بلك�ه س�اكن مش�هد اس�ت گفت وگ�و كردي�م.
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بودن در مشهد كار ملي كردن را سخت 
نمي كند؟

از مشهد يا هر جايي ديگر مي شود كار جهاني كرد. 
امروز ديگر شرايطي نيست كه حتماً در تهران باشيم 
و محدوديت ها مانع باشد. درس��ت است نهادهاي 
تصميم گير در تهران هستند ولي اين نگاه فرهنگي 
است كه اگر كاري از تهران باشد حرفه  اي است. ما در 
حال تغيير اين نگاه محدود هستيم. شروع كار من از 
مشهد بوده است البته براي انتشارات و ارتباط بهتر 
ناگزير ش��ديم با پخش كنندگان در تهران مرتبط 
ش��ويم آن هم درعرصه توزيع، ولي براي توليد هر 
جايي مي توان كار كرد. خيلي ها در داخل كشور با 
كشورهاي ديگر كار مي كنند. مثالً دوستي در مشهد 
با ژاپن قرارداد بسته اس��ت چون كارش حرفه اي و 
نزديك به مانگا بود انتش��اراتي در ژاپن از او دعوت 
به كار كرد، لذا اين مسئله خيلي براي توليدكننده 

محدوديت نيست. 
چطور در مشهد فعال شديد؟

پيش از اين بعضي از داستان هاي پراكنده درباره 
امام رضا)ع( توسط آس��تان قدس كار شده بود ما 
آنها را نزديك به قالب كاميك تصويرگري كرديم 
و تصميم گرفتيم اين اتفاق را س��اماندهي كنيم. 
ايده اوليه اين بود كه نشريه كاميك راه بيفتد چون 
قالب جذابي دارد، بنابراين طرحي را تهيه كرديم 
و كاميكي را براي يكي از داس��تان ها كه ذهنم را 
درگير كرده بود در نظر گرفتي��م. يكي از طرح ها 
داستان جنگ خندق بود كه به صورت فردي  روي 
آن كاركردم و توانس��تم با مدير مس��ئول روزنامه 
خراسان صحبت كنم تا كاميك آن منتشر شود،ولي 
بعداً به اين نتيجه رسيدم كه براي كار كاميك در 
نش��ريه هنوز زود اس��ت چون اول بايد توانايي ها 
را پيدا كنيم و داس��تان در قالب كتاب باش��د بعد 
از مخاطب س��نجي، وارد كاميك نش��ريه شويم. 
سال 91 بود كه قرارداد بستيم تا براي چهار جلد 
كتاب كاميك باش��د. ايده من چهار كتاب از چهار 
دوره تاريخي بود. كتاب اول داستان زال و سيمرغ 
بود. خيلي مورد استقبال قرار گرفت براي همين 
سه كتاب بعدي را هم از روي شاهنامه كاركردم و 
هفت خوان رستم را در سه جلد آوردم. به لطف خدا 
هرچند پخش��ي هاي معتبر با ما همراهي نكردند 
اما بازخورد خوبي از مخاطب داشتيم حتي كار به 
چاپ پنجم و ششم با تيراژهاي خوبي رسيد. حاال 

هم مشغول كتاب هاي تازه اي هستيم.
در مش�هد كاس خاصي براي آموزش 

هست؟

كالس خاص��ي نداريم البت��ه در مرك��ز آموزش 
خراس��ان كه جزء زيرمجموعه هاس��ت دپارتمان 
انيميشن و كاميك راه اندازي كرديم، ولي تا به حال 
كالس مستقلي نداشتيم. كالس هاي مهارت هاي 

جانبي بوده است. 
به نظر شما كاميك ظرفيت چه تأثيرات 
فرهنگي و اجتماعي را مي تواند داشته 
باشد كه بتوان روي آن سرمايه گذاري 

كرد؟
رسالت كارهاي فرهنگي امروز فرقي نمي كند در 
كدام حوزه هنري باش��د بايد در چارچوب تقويت 
هويتي و روحيه اعتماد به نفس تعريف ش��ود كه 
در كاميك به خوب��ي مي ت��وان روي آن كار كرد 
چه اينك��ه ش��ما در كاميك هاي غرب��ي قهرمان 
س��ازي هاي زيادي را مي بينيد كه براي مخاطبان 
به تدريج اسطوره شده اند مانند سوپرمن درحالي 
كه ما در تاريخ كهن كش��ورمان قهرمانان بزرگ و 
قوي زيادي داريم مانند قهرمانان شاهنامه كه هر 
كدام تبل��وري از قدرت،ايمان و هويت هس��تند و 
نسل كنوني در اين هجمه ش��ديد هويتي نياز به 
آش��نايي چنين افرادي دارد، زيرا ب��ه او اعتماد به 
نفس و اميد مي دهد. ما آميزه اي از تاريخ طوالني 
و در عين حال انس��اني ترين اعتقادات مذهبي را 
داراهس��تيم. جمع اين دو بايد نيروي بسازد كه از 

عهده همه چيز برآييم. بايد احساس عزتمندي را 
در افراد تقويت كنيم. 

در اين مسير موفق بوده ايد؟
به لطف خدا توانسته ايم قهرمانان ملي و ديني كه 
قابليت حضور در اين عرصه را دارند نشان دهيم، 
زيرا قهرمانان ما هم در قالب كاميك و انيميش��ن 
مي توانند به خوبي رسانه اي شوند. ما تازه ابتداي 
راه هستيم. نتايج خوبي را هم دريافت كرديم. شايد 
اين وقفه30 ساله باعث شده است پيرو راه ديگران 

نباشيم و مسير خودمان را بپيماييم. 
شما مدتي هم با شركت اماراتي همكاري 
داش�تيد. چرا با ش�ركت اماراتي ادامه 

نداديد؟
با شركت اماراتي مس��تقيم قرارداد نداشتم. ظاهراً 
دوس��تاني كه من را معرفي كردند ب��ه اين نتيجه 
رسيدند مي توانند بدون من كار را انجام دهند. شايد 
از نظر كيفي كارها پايين آمده باشد، ولي تشخيص 
دادند ب��دون من باش��ند چون هم از نظ��ر مالي به 

صرفه تر بود و با تيم خودشان كار را دنبال كردند.
چه توقعي از س�ازمان هاي دولتي براي 

پيشبرد روند كار داريد؟
نيازي ب��ه حمايت مالي س��ازمان ها نيس��ت تنها 
مي خواهيم ما را در قواني��ن حمايت كنند، يعني 
قوانين درست طراحي شود تا مش��تريان خود را 
داشته باشيم و رقيب خارجي به راحتي تركتازي 
نكند و هي��چ كس ب��رای اين تولي��دات داخلي و 
خارجي موازنه ايجاد نمي كن��د واال حمايت پولي 
نمي خواهي��م. متأس��فانه ن��گاه به فرهن��گ نگاه 
سوبسيدي و سليقه اي اس��ت و اين مشكل ايجاد 
مي كند. امروز هجم��ه محصوالت رايگان خارجي 
در شبكه هاي غير مجازي و اينترنت به قدري زياد 
است كه فرصت ديده شدن محصول ايراني نيست. 
ما مي خواهيم سيس��تمي وجود داش��ته باشد تا 

محصوالتمان را به ديد مخاطب برساند.
در طراحي شخصيت، كدام كار بيشتر به 

دل شما نشسته است؟
همه كارها را دوس��ت دارم. براي كار س��ينمايي 
»صلح جاويدان« خيلي تالش كرده بودم هرچند 
به داليل مختلفي پروژه نافرجام ش��د اما براي آن  
خيلي انرژي گذاشتم. اولين كاري بود كه دوسال 
درگير ش��خصيت ها و طراحي آنها بودم. پروس��ه 
لذت بخشي بود. كاراكترهاي آن را دوست دارم يا 
كار مسلم بن عقيل  خيلي به دلم نشست و خوب 
بود و چهره اي كه براي جناب مس��لم داش��تيم با 
ص��داي آقاي بهرام زن��د تكميل ش��د. توفيق كار 

خوبي در پروژه عاشوراييان بود. من با مسلم ارتباط 
خوبي برقرار كردم. در واقع انيماتور اگر مي خواهد 
حس شخصيت را درك كند بايد خود را به جاي او 
قرار دهد و به جاي او فكر كند تا راحت ترشود، لذا 

احساس نزديكي خيلي خوبي داشتم. 
كار مسلم كار بسيار زيبايي شد. چرا اين 
كار در سينما مثل شاهزاده روم يا تهران 

1400 مورد استقبال قرار نگرفت؟
كار مسلم س��ينمايي نبود براي تلويزيون ساخته 
شده بود. يك سريال 13 قسمتي بود كه سه قسمت 
آن درباره مسلم بن عقيل بود و بقيه شخصيت هاي 
ديگر را هم شامل مي شد. به داليل مختلف مانند 
درجه كيفي تصمي��م گرفتند ادامه ندهند. بعضي 
ش��ات ها مجدد انيمه ش��د براي همين زمان كار 
طوالني شد. عوامل مجموعه به اين نتيجه رسيدند 
تا كار را ادامه ندهند، ولي اصاًل سينمايي نبود. اگر 
در سينما هم اكران مي شد علي القاعده سرنوشت 
بهتري از س��اير فيلم هاي مذهبي مانند روز واقعه 
كه ب��ه بحث عاش��ورا مي پردازد را نداش��ت چون 
در گيش��ه براي كار مذهبي پرمخاط��ب راه پيدا 
نكرديم تا بخش��ي از حوادث پركشش مذهبي به 
خصوص عاشورا را در سينما توليد كنيم. كارهاي 
فيلشاه و شاهزاده روم از اول به نيت سينما بودند و 
تكنيك سه بعدی هم مؤثر بود. عوامل سعي كرده 
بودند گرافيك فانتزي س��ينمايي داش��ته باشند 
اما واقعاً نزديك ش��دن به داس��تان هاي تراژيك و 
ش��خصيت هاي مقدس و معصومان در چارچوب 

باورهايمان هنوز جاي كار دارد.
 غير از صبا كدام مجموعه بيشترين بار 

انيميشن را به دوش مي كشد؟
اساساً بار انيميشن را كسي به دوش نمي كشد همه 
بار را به دوش انيميشن مي گذارند حتي مجموعه 
صبا هم كارهايي كرده و توليداتي انجام داده اما به 
خاطر نوع نگاه صرفاً مصرفي كه دارد مثل جنسي 
كه چند صباحي مصرف كنيم و تمام ش��ود باعث 
شده است كيفيت و مشخصات فني كارها از حدي 
بيشتر رشد نكند و فيلم هاي انيميشن به توان قابل 
خود نرس��ند. از س��ازمان هاي دولتي هيچ كمك 
مالي و پولي نمي خواهيم فقط اينكه با تضمين هاي 
قانوني دسترسي مخاطب را به محصوالت خارجي 
محدود كنند تا فرصت ديده شدن كارهاي داخلي 
ايجاد ش��ود. موازنه براي توليدكنن��دگان داخلي 
شود تا به توسعه بازارها كمك كند. ما نهاد باركش 
نمي خواهيم، بلكه نهاد كمك كننده و نظارت كننده 

معقول مي خواهيم.
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88498436سرويس فرهنگي

 آغاز به كار »باشگاه خبرنگاران شاهد«  
در هفته دفاع مقدس

»باش�گاه خبرنگاران افتخ�اري نويد ش�اهد«  در آس�تانه 
چهلمين س�ال پي�روزي انقاب اس�امي در پاي�گاه جامع 
فرهن�گ ايث�ار و ش�هادت»نويد ش�اهد« راه اندازي ش�د. 
باشگاه خبرنگاران افتخاري نويد ش��اهد كه همزمان با هفته دفاع 
مقدس برگزار می ش��ود اهدافی چون تقويت رويك��رد تعاملي با 
مخاطبان، استفاده از ظرفيت توليد و نشر فعاليت توليد محتواي 
ايثار و شهادت در فضاي مجازي، افزايش گستره شمول توليدات، 
جذب حداكثري فعاالن فضاي مجازي ايثار و شهادت با راه اندازي 
سامانه جامع و سراسري توليدات متنوع ايثار و شهادت و ايجاد بستر 
مناسب براي بروز خالقيت هاي فرهنگي و رسانه اي دنبال می شود.  
ثبت نام خبرنگاران، پژوهشگران، نويسندگان، هنرمندان و فعاالن 
فضاي مجازي در پايگاه فرهنگي »نويد ش��اهد« به صورت آنالين 
انجام مي شود و عالقه مندان با توجه به عالقه و توانايي خود مي توانند 
نسبت به ارس��ال محتواي آثار توليدي شامل »خبر«، »گزارش«، 
»مصاحبه«، »خاطرات ش��فاهي«، »زندگينامه نويس��ي شهدا«، 
»عكس«، »پوستر« و »فيلم كوتاه و مستند« در سرويس خبرنگاران 
افتخاري اقدام نمايند.  تمامي مطالب ارسالي از سوي خبرنگاران 
افتخاري به صورت آنالين و روزانه توس��ط شوراي سردبيري نويد 
شاهد بررس��ي و پس از تأييد نهايي به نام خبرنگار و نويسنده اثر 
منتشر مي شود.  اعطاي كارت خبرنگاري نويد شاهد پس از يك دوره 
سه ماهه فعاليت، برگزاري جشنواره انتخاب بهترين آثار منتشر شده 
در باشگاه خبرنگاران نويد شاهد و تجليل از آثار برتر در دو بخش 

سراسري و استاني در مقاطع زماني مختلف اعالم خواهد شد. 

 برپايي نمايشگاهي از آثار
 چهره هاي ماندگار تجسمي ايران

دومين نمايشگاه آثار چهره هاي ماندگار ايران با عنوان »قاب 
تجلي« جمعه 6 مهر در خانه هنرمندان ايران افتتاح مي شود. 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان ايران، 
محمود اسعدي دبير دومي نمايشگاه »قاب تجلي« درباره برگزاري 
آن گفت: هدف از برگزاري اين نمايشگاه تداوم حركت و جريان 
اصيل و اساسي انتخاب چهره ماندگار در كشور است. در دو دهه 
اخير فرصتي فراهم شد تا بهترين شخصيت هاي صاحب سبك در 
هنرهاي تجسمي به عنوان چهره ماندگار معرفي شوند و برپايي 
اين نمايشگاه فرصت مغتنمي است تا آثار اين هنرمندان برجسته 
به نمايش عموم گذاشته شود تا فرصت آشنايي همه اقشار جامعه 
به وي��ژه جوانان با آثار آنه��ا فراهم گردد.  وي ادام��ه داد: در اين 
نمايشگاه كه توسط ماهنامه چهره هاي ماندگار و خانه هنرمندان 
ايران برگزار مي شود، آثاري از محمود فرشچيان، محمد احصايي، 
غالمحس��ين اميرخاني، نصراهلل افجه اي، جليل رس��ولي، يداهلل 
كابلي، كيخسرو خروش، محمدحسين حليمي، محمد سلحشور، 
عباس اخوين، علي اكبر صادقي، حبيب اهلل آيت اللهي، عبدالصمد 
حاج صمدي امير احمد فلسفي، علي شيرازي، ا سرافيل شيرچي، 
جواد بختياري و عين اهلل صادق زاده در گالري استاد مميز خانه 
هنرمندان ايران در معرض ديد مخاطبان گذاشته مي شود.  آيين 
افتتاحيه دومين نمايش��گاه آثار چهره هاي ماندگار ايران جمعه 
ششم مهرماه ساعت 1۶ با حضور جمعي از چهره هاي نام آشنا و 
ماندگار كشور در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار 
مي شود.  دومين نمايشگاه آثار چهره هاي ماندگار ايران با عنوان 

»قاب تجلي« تا 1۵ مهر ميزبان عالقه مندان خواهد بود.

 خبرنگار؛ عصاي شكسته
 براي يك روشندل!

   حسن روانشيد*
مدت زمان زي��ادي از مصوبه هيئت دول��ت مبني بر مجازات 
خبرنگاراني كه بتوانند از جلس��ات غيرعلن��ي به هر طريق 
كسب اطالع نموده و آنها را رس��انه اي نمايند نمي گذرد كه 
داغ تازه اي بود بر پيشاني اين قشر زحمتكش كه در مجموعه 
همياران خود روزهاي س��ختي را مي گذرانن��د تا هركس و 
ناكس از هركجا س��ر رس��يد س��يخونكي به آنها بزند! عجب 
زمانه نامردي اس��ت كه از قول ش��ادروان قائم مقام فراهاني 
روايت مي ش��ود:»روزگار اس��ت آنكه گه عزت دهد گه خوار 
دارد/ چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بس��يار دارد« و امروز آرام 
و بي صدا همچون برگ هاي زرد پاييزي رس��انه هاي مكتوب 
را يك به يك به زمين مي ريزد تا كركره ها را پايين بكش��ند و 
به صف كتاب فروشي هايي بپيوندند كه محل نشر علم ، فرهنگ 

و ادب خود را به فست فود فروشي مبدل نمودند!
 روزگار غريبي اس��ت زماني كه مرگ فقيران و ننگ بزرگان 
در سكوت مطلق سپري مي شود و در عالم بي خبري جامعه 
اتفاق مي افتد همانگونه كه دهها روزنامه، هفته نامه، ماهنامه 
و فصل نامه بي س��روصدا به بوته تعطيل��ي خزيدند، اما وقتي 
دنياي ورزش همراه با شنيدن صدای  ورشكستگي بزرگ ترين 
مؤسسه رسانه اي مكتوب به آنها پيوست همچون انفجار يك 

گلوله توپ صدا كرد! 

حاال اگر ياران��ه رس��انه ها و حواله كاغذ به قيمت رس��مي و 
پرداخت س��هم حق بيمه خبرنگاران و اال ماشاءاهلل همچون 
برف آب مي شود و سازمان امور مالياتي سر از الك خود بيرون 
آورده تا از اين صنف فرهنگي هم ادع��اي ماليات عملكرد و 
ارزش اف��زوده كند تعجب چنداني ندارد! اين درس��ت همان 
مرگ فقيران و ننگ بزرگان اس��ت كه وقت��ي اتفاق مي افتد 
صدا ندارد! درس��ت همچون زماني كه گروهي خودجوش از 
دامنه رسانه به نام خانه مطبوعات اصفهان يعني اولين تجمع 
ثبت شده رس��انه اي پس از انقالب اسالمي بپا مي خيزند تا از 
بنيانگذار اين گروه يعني اولين رئيس كانون مطبوعات به نام 
منصور گلناري كه 30 سال تمام در رأس آن بوده، درحالي كه 
روزنامه رس��الت را نيز در اين اس��تان سرپرس��تي مي نمود 
تجليل نمايند و كتابي تحت عنوان »آيينه و آيينه دار« را به 
نام او منتشر كنند تا در اين مراسم رونمايي شود تنها صدها 
روزنامه ن��گار، خبرنگار، عكاس و ديگر وابس��تگان اين حرفه 
دعوت را لبيك گفته و در بهترين ساعات پيك، كار خود را رها 
كرده و به سالن كتابخانه مركزي اين شهر مي آيند تا پاسدار 
حرمت جواني باشند كه امروز گرد س��فيدي از جبر زمانه بر 

موهايش نشسته است. 
منصور گلناري چهره شناخته شده و موجهي است كه توانست 
اينگونه به رسانه هاي مكتوب سروسامان داده و در زير تابلويي 
به نام خانه مطبوعات اصفهان همه س��ليقه ها را يكدل نمايد 
و در اين محل تنها همراهان ديرينه را مي بيند و چهره هايي 
تازه در اين صن��ف ك��ه از روي كنجكاوي آمده ان��د و ديگر 
عالقه منداني كه جبر زمانه آنها را ناچار به ترك عشق به رسانه 

و رها كردن آن كرده است! 
دريغ از زماني كه مجري يك به يك اسامي مديران دعوت شده 
شهري و والي استان را براي حضور در صحنه ذكر مي كند تا 
هدايايي كه خانواده پرجمعيت رسانه براي گلناري آورده اند 
اهدا و عكس دس��ته جمعي گرفته ش��ود اما هيچ يك از اين 
چهره هاي دعوت شده به اين جمع نپيوسته اند و تنها مديركل 
روابط عمومي و ارتباطات بين الملل شهرداري كالنشهر است 
كه در همان دقايق اول افتتاحيه و قب��ل از رونمايي از كتاب 
س��الن را ترك مي كند و باز هم خبرن��گار مي ماند و عكاس 
خبري تا خود خويشتن را ارج نهند و تشويق كنند و در ذهن 
خود به ياد داش��ته باش��ند:»خبرنگار يعني عصايي شكسته 

براي يك روشندل!«
    *روزنامه نگار پيشكسوت

نيازي ب�ه حمايت مالي س�ازمان ها 
نيس�ت تنه�ا مي خواهيم م�ا را در 
قوانين حمايت كنن�د، يعني قوانين 
درس�ت طراحي ش�ود تا مشتريان 
خود را داشته باشيم و رقيب خارجي 
به راحتي تركتازي نكند و هيچ كس 
برای اين توليدات داخلي و خارجي 
موازن�ه ايجاد نمي كن�د واال حمايت 
پولي نمي خواهيم. متأسفانه نگاه به 
فرهنگ نگاه سوبسيدي و سليقه اي 
اس�ت و اين مش�كل ايجاد مي كند. 
ام�روز هجم�ه محص�والت رايگان 
خارجي در شبكه هاي غير مجازي و 
اينترنت به قدري زياد است كه فرصت 

ديده شدن محصول ايراني نيست

قوانینانیمیشنراارتقادهند،پولنمیخواهیم
گفت وگوي »جوان« با انيماتور مسلم بن عقيل


