
تحليل شما به عنوان كارشناس حوزه انيميشن 
از اوضاع كنوني این هنر كه باید جنبه صنعت و 

رسانه هم داشته باشد، چيست؟
موسیقی، فیلم و پویانمایی و هنر های تجسمی و ادبیات 
شاخه های هنر هستند اما موضوع اصلي و مهم بحث 
هنر تراز انقالب اسالمي  است. بحثي كه بنده دارم ناظر 
بر وضعیت امروز هنر پویانمای��ي و همچنین وظایف 
و مسئولیت دستگاه ها و بخش هاي مختلف دولتي و 
حاكمیتي در این گستره است. موضوعي كه سال هاست 
در حوزه هنر مطرح است بحث هنر تراز انقالب اسالمي  
است. یعنی تولید و خلق یك اثر بر اساس اندیشه متعالي 
انقالب. امروزه در سیر تحول تاریخ، مناسبات فرهنگي و 
گذار تمدني كه در طول زمان اتفاق افتاده، طبیعي است 
اقسام مختلف و متنوعي از هنر قائل باشیم. ما معتقدیم 
هنر در ذات و اصل خود ناپاكي ندارد و مقدس اس��ت. 
منتها امروزه تفكرات و نحله هاي هنري متفاوتي وجود 
دارند كه خط هاي فكري و جریانات خاصي را پیگیري 
مي كنند لذا بر همین اس��اس تقسیم بندي هایي هم 
صورت مي گیرد. در ح��وزه هنر پویانمایي قائل به این 
هستیم كه ما یك گونه مجزا تحت عنوان هنر پویانمایي 

انقالب اسالمي  داریم.
ش�ما به هنر پویانمایي انقالب اسالمي  اشاره 
كردید، آیا این صرفاً یك اصطالح اس�ت یا نه 
حد و حدودي هم مي توان برایش تعریف كرد؟ 
صرف نس��بت دادن چنین اصطالحي به برخي آثار 
پویانمایي و الصاق لفظ انقالب اسالمي  موجب انقالبي 
شدن هیچ اثري نمي شود و آنچه در این حیطه قابل 
استناد است محتواي آن اثر اس��ت. در این خصوص 
تحقیق و پژوهش هایی انجام داده ایم و س��ند تحول 
بنیادین آن با بهره گرفتن نظر اهل فن و كارشناسان 
مختلف و تمامي  كساني كه در این حوزه حرفي براي 
گفتن دارند به نگارش درآمده اس��ت. نكته مهمي كه 
باید مورد توجه قرار بگیرد این اس��ت كه ما بین هنر 
پویانمایي انقالب اس��المي  و خود پویانمایي تفاوت 
خاصي قائل هس��تیم، تعریفي كه ما از آن داریم این 
است كه هنر پویانمایي انقالب اسالمي  هنري است كه 
در راستاي آرمان هاي انقالب و مفاهیم متعالي اسالم 
حركت مي كند. با این تعریف ممكن است سؤالي در 
ذهن مخاطبان ایجاد شود كه آثاری با صرف پرداختن 
به مباحث مذهب��ي و دیني ی��ا كاراكترهایي با ظاهر 
مذهبي مالك نظر باش��د كه نگاهي ناقص است. چه 
اینكه ضمن حضور مؤلفه هاي دیني و مذهبي و تبیین و 
تكریم برخي شعائر و مناسك دینی و الهی در پویانمایی 
لزوماً آن را به پویانمایی )انیمیش��ن( انقالبی تبدیل 
نمی كند. مالك اصلي و مورد نظر )در انیمیشن انقالب 
اسالمی(، مفاهیم گسترده جهان شمول و كلي است. 
در این راستا ارزش ها و شاخص هایی را براي آن تعریف 
كرده ایم كه دربرگیرنده ارزش هاي توحیدي و انساني 
است. بنابراین دایره هنر تراز انقالب اسالمي  گستره 
بسیار وسیعي را دربر مي گیرد و شامل همه هنرهایي 
كه چنی��ن ارزش هایي در آنها وجود دارد، مي ش��ود. 

نكته دیگر پیروي و تأثیرپذیري این هنر از آموزه هاي 
ظاهري و باطني اسالم است. در مورد ابعاد باطني همان 
ارزش هاي توحیدي و انساني است اما در ابعاد ظاهري 
مباحثي مانند پوشش اسالمي ، موازین شرعي طراحی 
كاراكترها و جانمایي نشانگان و عالئم تصویري ایرانی 
اسالمی است كه باید در این آثار به كار گرفته  شود. در 
هنر غربی نشانه هاي تصویري مختلفي وجود دارد كه 
به نحله هاي خاصي تعلق دارند از جمله نماد تك چشم 
كه یكي از نشانه هاي شناخته شده تفكرات ماسوني 
است و در اغلب آثار پویانمایي و بازي هاي كامپیوتري 
قابل مشاهده است. هر كدام از این نشانه هاي خاص 
یك تفكر یا جریان فكري خاص را نمایندگي مي كنند 
و طبیعي است كه در آثار هنري انقالب اسالمي  هم باید 
از نشانه هاي خاص تفكر اصیل انقالبي بهره ببریم. از 
جمله این موارد می توان به نشانگان شمسه یا اسلیمی 
اشاره كرد كه از ناب ترین عالئم بصری هنری اسالمی 
به شمار می رود. در بحث پویانمایي مي توان از موسیقي 
سنتي و المان هاي موس��یقي حالل كه در چارچوب 
شرع قرار مي گیرند استفاده كرد. آنچه مهم است اینكه 
پویانمایي انقالب اسالمي  امروزه از رویش ها و بركات 
خود انقالب اسالمي  است چراكه ما معتقدیم انقالب ما 

پیش از هر چیز یك انقالب فرهنگي است. 
آیا مي توانيم ادعا كني�م كه جریان توليد 

انيميشن در كشورمان وجود دارد؟
امروز و پس از گذشت 40 سال از وقوع انقالب اسالمي 
 جریان انیمیش��ن وجود دارد و جوان��ان خوش ذوق 
و فعالي در این حوزه مش��غول هنرآفریني و ساخت 
آثاري هستند كه اهداف انقالب را در آنها ترویج كرده 
و به همگان معرفي مي كنند اما متأسفانه تعداد افراد 
فعال در این عرصه بسیار كم است و سهم مساعدت به 
تولیدات این افراد از محل هاي قانوني در دولت كنوني 
نازل و حتي صفر بوده است. حاال ممكن است برخي 
دستگاه ها با ارائه آمار مدعي ش��وند كه در این مورد 
فالن رقم هزینه كرده اند اما در عرصه عمل نمي بینیم 
كه یك انیمیش��ن انقالبي تولید ش��ده باشد و یك 
ارگان دولتي بگوید مثاًل 70 درصد هزینه تولید آن را 
پرداخت كرده است. به همین دلیل شاهد افول جریان 
انیمیشن انقالبي هستیم. فرآیند تولید پویانمایی امری 
هزینه بر بوده و در كنار این موارد نیازمند تسلط بر حوزه 
محتوایي و برخ��ورداري از امكانات س��خت افزاري و 
نرم افزاري در كنار نیروي انساني خوب از ملزومات مهم 
تولید پویانمایی است. همین موضوع باعث شده تولید 
پویانمایي به صورت حرفه ای به یك چالش تبدیل شود. 
كساني كه اهل ساخت و تولید پویانمایي هستند این 
موضوع را درك و تأیید می كنند چون واقعاً كار سخت 
و مشكلي است. حال در میان همین جریان اندك فعال 
در حوزه پویانمایي كشور، جریان هاي سازنده انقالبي 
در محدودیت مضاعفي به سر مي برند تا جایي كه این 
روزها در منظرگاه كلي شاهد افول آنها هستیم. البته ما 
در این مسیر رویش هایي هم داشته ایم اما با این وجود 

حجم تولیدات انقالبی زیاد نشده است.

ب�راي افزایش تولي�دات این ح�وزه چه 
پيشنهادي دارید؟ 

افزایش حج��م تولیدات ب��ه لحاظ علم��ي  نیازمند 
حمایت مستقیم و مؤثر است چراكه پویانمایي هنر 
صنعت رس��انه اي اس��ت كه باید به صورت مستقیم 
از جانب بخش ه��اي حاكمیتي و داراي مس��ئولیت 
حمایت شود. این حمایت در كشور ما اتفاق نمي افتد؛ 
تازه زماني هم كه یك كار انقالبي تولید مي ش��ود به 
صورت بي رحمانه اي به اسم نقد مورد تاخت و تاز قرار 
مي گیرد. آخرین باري ك��ه از فرهاد عظیما به عنوان 
تنها كسي كه یك اثر راهبردي انیمیشن )سینمایی 
نبرد خلیج فارس ۲( ساخته اسمي  برده شده و تقدیر 
شده ِكي بوده؟ فرهاد عظیما با استفاده از ابزار انیمیشن 
و در بستر جنگ نرم اثري باكیفیت و عالي را ساخت 
كه باعث شد نام جمهوري اس��المي  در حوزه تولید 
انیمیش��ن حرفه اي و راهبردی بر سر زبان ها بیفتد. 

كسي اصاًلَ از احوال این فرد سراغي نمي گیرد!
در حال حاضر ما كمتر از انگش��ت هاي یك دس��ت 
سازنده انیمیشن انقالبي و با تراز اكران جهاني داریم 
كه به همین تعداد اندك هم به طور شایس��ته توجه 
نمی شود! حساب كاربری اینستاگرام آقای عظیما، 
چند بار در ماه گذش��ته بسته ش��د اما این خبر در 
هیچ رسانه ای منعكس نشد! اینها نمایندگان واقعي 
انیمیشن انقالب هس��تند. هیچ كس صرفاً با اتكا به 
شمایل انقالبي و ظاهرالصالح بودن نمي تواند نماینده 
انیمیشن انقالبي باشد چه اینكه خروجي یك كار به 
خوبي تفكر و هدف غایي س��ازنده اش  را بدون هیچ 
روتوش و سانس��وري گواهي مي دهد. سؤال اصلي 
این است سهم این تعداد انگشت شمار انیمیشن ساز 
انقالبي در رسانه ملي و دیگر رسانه هاي رسمي  مانند 

خبرگزاري ها و روزنامه هاي ما چقدر است؟!
فكر مي كنيد اتخاذ چني�ن رویكردهاي 

غلطي به چه اتفاقي منتج مي شود؟ 
این موضوع نش��ان مي دهد كه این قشر انقالبي كه 
عمده آنها در خ��ارج از تهران و در شهرس��تان هاي 
مختلف كش��ورمان مس��تقر هس��تند از امكانات و 
حمایت هاي الزم برخوردار نیس��تند و وقتي چنین 
اتفاقي مي افتد طبیعتاً حجم تولیدات انقالبي هم به 
پایین ترین سطح ممكن مي رسد. از طرفي در حوزه 
عمل، فضاي مجازي كه یكي از بهترین بس��ترهاي 

توزیع و نمایش انیمیش��ن اس��ت به ص��ورت كاماًل 
نابرابري در اختیار و سیطره آثار خارجي قرار دارد. آیا 
این آثار سالم سازي مي شوند؟ شاید در حد سانسور 
تصاویر و موقعیت هاي نامناس��ب اتفاق بیفتد اما از 
نظر محتوایي و ارس��ال پیام هاي تصویري نمی توان 
تغییری در آنها ایجاد كرد. آیا از آثار انقالبي در حوزه  
وي.اُ.دي ها )VOD( حمایت اختصاصي مي شود و 

فضایي در اختیار آنها قرار مي گیرد؟ 
آیا تبليغ ویژه اي براي آنها در نظر گرفته 

مي شود؟ 
این مسائل وقتي در كنار همدیگر به عنوان هزینه هاي 
انجام ش��ده قرار مي گیرند در نهایت خروجي اش این 
مي شود كه جریان انقالبي از جیب خودش براي تولید 
محتوا خرج مي كند. در عین حال تولید كنندگان انقالبی 
از تكنیك سي .جی. آي كه پیشرفته ترین تكنیك تولید 
تصویر اس��ت و در واقع لبه و مرز پیش��رفت فناوری در 
حوزه سینما و انیمیشن محسوب مي شود برای تولید 
اس��تفاده مي كنند. این جوانان در واقع پیش��ران های 
پویانمایی كشورمان هستند. در سینمای امریكا همواره 
آرمان خواهی و بلندپروازی در تولید انیمیشن باعث ایجاد 
پیشرفت و ترقی آنها شده و افراد پیشگام در این زمینه 
ستایش می شوند اما این موضوع درباره انیمیشن سازان 
انقالبی ما متأس��فانه به چش��م نمی آید. عالوه بر این، 
دستگاه هاي مسئول در عرصه عمل و حمایت كمترین 
توجه را نس��بت به این افراد دارن��د. در برخی محافل و 

رسانه ها نیز برچسب تندرو به آنها می زنند.
علت نبود رغبت و تمایل دس�تگاه هاي 
مس�ئول در ح�وزه تولي�د و حمای�ت از 

انيميشن سازان چيست؟
انیمیش��ن س��ینمایي »نبرد خلیج ف��ارس۲« تنها 
فیلمي  است كه در طول 40 س��ال پس از انقالب در 
بین رسانه هایي كه به هش��ت زبان زنده دنیا منتشر 
مي ش��وند، بازتاب خبري داش��ته و در رس��انه هاي 
تصویري مانند سي.ان.ان انگلیسی، اسپوتنیك روسیه، 
آسوشیتدپرس، رویترز، بي.بي.سي فارسي، سي.ان.ان 
عربي، تلویزیون دولتی چین، تلویزیون دولتي امریكا 
و دیگر خبرگزاري هاي اروپای��ي در مورد آن گزارش 
خبري رفته اند. این واكنش ها تا جایي پیش مي رود 
كه برخي از این كشورها ضمن دانلود این اثر آن را با 
اعمال سانسور پخش مي كنند. ما هیچ فیلم سینمایي 
در طول سال هاي بعد از انقالب تولید نكرده ایم كه تا 
این حد بتواند در مرك��ز توجهات قرار بگیرد تا جایي 
كه مجري شبكه سي.ان.ان خطاب به ترامپ بگوید 
كه مخاطب این انیمیشن تو هستي و برایت چالش 
حضور بدون ترس در خلیج فارس )مبتني بر فرمایش 
رهبري كه فرمودند دوران بزن دررو تمام شده( درست 
كرده است. یك كاري كه حتي یك گلوله از آن شلیك 
هم نشده اما حداكثر بازتاب رسانه اي بین المللي را در 
حوزه جنگ نرم داشته اس��ت اما در مورد اینكه چرا 
اوضاع انیمیشن كشورمان امروزه در محاق قرار گرفته 
باید بگویم این مسئله چند دلیل دارد. دلیل اول آن 

این است كه در كشور ما تفكرات فرهنگي كه در هر 
دوره اي حاكم مي شود حاال چه حاكمیت یك دولت یا 
جریان سیاسي باشد و یا طول گذار از تفكرات مدیریتي 
را در نظر بگیریم، معموالً غالب تفكرات گرته برداري 

شده از مدل تفكرات غربي است. 
آیا از سوي مسئوالن استداللي هم مطرح 
مي شود یا صرفاًَ عدم ریسك پذیري ورود 

به این حوزه مالك عملشان است؟
امروز تفكر آقایان بر این اساس است كه تولید انیمیشن 
باید با پیوست اقتصادي باشد. خیلي خب، همه مي دانند 
كه ساخت انیمیشن ذاتاًَ هزینه بر اس��ت و اگر امروزه 
مي بینیم كه آثار انیمیش��ن در غرب ب��ه یك درآمد 
هنگفت و سرشاري دست پیدا كرده قطعاًَ حاصل سال ها 
سرمایه گذاري كالن حاكمیت و دولت هاي آنها در این 
حوزه است و قطعاً رسیدن به چنین جایگاهي به یكباره و 
دفعتاً ایجاد نشده است. در واقع كمك هاي مالي در كنار 
اقدامات حمایتي مثل وضع و رعایت قانون كپي رایت 
باعث شده اوضاع انیمیشن در كمپاني هاي امریكایي 
به شكل مطلوب امروزي برسد. متأسفانه مدیر فرهنگي 
امروز تحت تأثیر روزگار فعلي این هنر صنعت رسانه در 
غرب و در مواجهه با كس��ي كه مي خواهد سراغ تولید 
انیمیشن برود با زدن برچسب عدم توجیه اقتصادي 
جلوي هر گونه حركتي را در این رابطه مي گیرد. این 
در حالي است كه ما در ابتداي راه حوزه تولید انیمیشن 
هس��تیم اما ابركمپاني هاي غربي ده ها سال است این 
حركت را آغاز كرده اند و ما نباید وضعیت امروز خودمان 
را با آنها مقایس��ه كنیم مگر اینكه تم��ام حمایت ها و 
اقدامات پوششي مش��ابه آنها براي رسیدن به جایگاه 
امروزش��ان را به كار بسته باش��یم تا بتوانیم با نگاهي 
مطالبه گر و طلبكارانه نسبت به انیمیشن حرف بزنیم. 

به غير از مباحث مالي دليل دیگري هم مي توان 
براي این كم كاري و قصور تبيين كرد؟

متأسفانه یكي از علل ركود فعلي انیمیشن در كشور 
ما این است كه مدیران ما از نظر تفكر و اندیشه وامدار 
تفكرات غربي هس��تند آن هم بدون در نظر گرفتن 
مالحظات و عدم تطابقي كه اقلیم فرهنگي ما با آنها 
دارد. دلیل دوم این است كه گرایش انقالبي در میان 
مدیران ما مقداري كم شده و افول كرده است. در این 
حوزه ش��اهدیم اگر اثري مانند نبرد خلیج فارس۲ 
ساخته مي ش��ود و آن را به مدیران فرهنگي عرضه 
مي كنیم، بالفاصله مي گویند كه این كار مواجهه اي 
مستقیم دارد و مخاطب چنین رویكردي را نمي پذیرد! 
آیا در سیستم  هالیوود هیچ كاري ساخته نمي شود كه 

داراي اثر و پیام مستقیم باشد؟
آیا رویكرد  هاليوود در توليد آثار انيميشني 

نيز مبتني بر بازگشت سرمایه است؟
هالیوود نزدی��ك1۲0 میلیون دالر ب��راي تولید آثار 
انیمیشني با محتواي ضدمقاومت هزینه مي كند در 
حالي كه رقم درآمد همین آثار نزدیك به 40 میلیون 
دالر است، آیا این اتفاق در كشور ما هم مي افتد؟ قطعاً 
پاسخ منفي است. این مطلب وقتي جالب تر مي شود 
كه س��رمایه گذاران اصلي چنین آث��اري در  هالیوود 
یا س��ي آي اِي )CIA( اس��ت یا اِن اِس اِي )NSA( و 
پنتاگون. در واقع سرمایه تولید اغلب آثار انیمیشن در 
 هالیوود توسط نهادهاي جاسوسي، امنیتي و نظامي 
 تأمین مي ش��ود و اولویت اصلي آنها تولی��د محتوا و 
خوراك فرهنگي و ذهني براي كودكان و نوجوانان است 
كه آینده سازان و مدیران آینده كشورهایشان است و 
بازگشت سرمایه در میان اولویت هاي اصلي آنها جاي 
نمي گیرد چراكه معتقد به تولید محتواي هدفمند جهت 
تربیت سرباز از میان جوانان دیگر كشورها براي تقویت 
و حفظ منافع خودشان هستند اما این تفكر در میان 
مدیران فرهنگي ما اساساً جایي ندارد و صرفاً به بحث 
بازگشت سرمایه اصرار دارند در حالي كه اگر حمایت 
جدي و مؤثري از انیمیشن سازان كشورمان كه اتفاقاً 
توانایي هاي باالیي هم دارند، صورت بگیرد مي توانند به 
صورت همزمان بحث مقابله فعال با جنگ نرم دشمن را 

در كنار مقوله بازگشت سرمایه عملیاتي كنند.
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یكي از علل ركود فعلي انيميشن در 
كشور ما این است كه مدیران ما از نظر 
تفكر و اندیشه وامدار تفكرات غربي 
هستند آن هم بدون در نظر گرفتن 
مالحظات و عدم تطابق�ي كه اقليم 

فرهنگي ما با آنها دارد

  حسن روانشيد*
سنگ نبشته فرمان كورش كبیر یكی از هزاران میراث باقیمانده مكتوب تاریخ سرزمین 
پهناور ایران است و ملوكان آن روزگاری با سرمایه مادی و معنوی خود نه تنها بر نیمی 
از دنیا بلكه بر قلب ها حكومت می كرده اند! در حالی  ك��ه هیچ یك از آنها ایثارهای این 
ملت پاك نهاد را كه به پش��توانه دین و آیین الهی خود رأفت را چون باران بی دریغ بر 
س��ر جهانیان می بارد از یادها نبرده اند و نخواهند برد. تاریخ مكتوب گویای همه این 
انسانیت های بالفطره بوده كه مفتخر به داشتن دین و آیین اسالم ناب و شیعه جعفری 
آل محمد)ص( است اما از میان تمامی ملت هایی كه خود را مدیون آزادگی و عطوفت 
و ایثار ایرانیان می دانند می توان مردم كشور Poland  یا همان لهستان را نام برد كه 
نه تنها امروز بلكه تا ابد باید خاطرات و تاریخ به جا مانده در مكتوب ها را بین سال های 
1941 تا 1943 میالدی و حتی ادامه آن از یاد نبرند كه 150 هزار آواره این سرزمین 
مورد تجاوز نازی ها قرار گرفته و وارد ایران شدند تا ضمن اسكان زمینه مهاجرت خود را 
به دیگر نقاط جهان فراهم كنند. طی مدت سه سال حضور مستمر این تعداد لهستانی 
در خاك ایران، میزبانی و مهمان نوازی این ملت از خانواده های آواره جنگ به گونه ای بود 
كه تحسین جهانیان و خصوصاً جامعه لهستان را برانگیخت چنانكه مقامات این كشور 
اقرار كردند كه لطف و مرحمت ایرانیان در صفحات تاریخ و ذهن آنها و نسل های آینده 
جهانی پاك نشده و ابدی خواهد ماند. اما این روزها كه می رود تا سال ۲019 به ۲0۲0 
تحویل شود برخی از سالخوردگان جامعه Poland یعنی لهستان و به خصوص در شهر 
كراكف كه دوران طفولیت و كودكی و حتی تولد خود را در بحبوحه جنگ جهانی دوم 
در ایران می دانند و گذرانده اند و هنوز هم در قید حیات هستند به خوبی به یاد دارند. 
آنها همچنان روایتگر ایثار و مهربانی ملتی هستند كه خود به رغم قحطی و گرسنگی 
حاصل از تبعات جنگ دوم جهانی اما به بهترین نحو ممكن رس��م مهربانی را در قبال 
مهاجران به جا آوردند. با این  حال در مناس��بات پنهانی و آشكار دولت های لهستان و 
امریكا ماجراهای دیگری می گذرد! واقعیت امر این است كه ورشو در طول دهه های اخیر 
بازیگری مستقل در نظام بین المللی محسوب نمی شود وگرنه اینچنین چشم ها را بر 
تاریخ مكتوب نمی بستند و پیش خود می اندیشیدند تا همه درها و بخصوص پنجره های 

عاطفه را روی ملت مظلوم و ستم كشیده سرزمین خود نبندند!
بر اساس گزارش وابس��ته نظامی س��فارت بریتانیا در تهران در ژانویه 1943 یعنی 
زمانی كه هنوز نقل و انتقاالت پایان نیافته بود ۲043 كودك تبعیدی لهستانی تا آن 
زمان به اصفهان رسیده بودند كه والدین یا حداقل یكی از آنها را از دست  داده بودند و 
هزینه زندگی شان شامل محل اقامت، غذا، درمان و تحصیل را خانواده های ثروتمند 
و س��ازمان های دینی و مذهبی اصفهان تأمین می كردند كه آن زم��ان و با توجه به 
مشكالت جنگ جهانی كه دامن ایران را هم به نوعي گرفته بود اما با همه این احوال ۲1 
مركز ویژه كودكان لهستانی در اصفهان تأسیس شد كه بیشتر آنها در محدوده چهارباغ 
قرار داشت. اغلب این مراكز باغ هایی بزرگ داشتند كه بسیاری از این كودكان بعدها در 
خاطرات خود از گردش در این فضاها به عنوان بخش شیرین و به یادماندنی از زندگی 
دوران كودكی یاد كرده اند. آنها آن قدر در ایران آزاد و راحت زندگی می كردند كه حتی 
در تهران شبكه رادیویی و روزنامه هم داشتند. »پاول كورسون« این خبرنگار لهستانی 
درباره روابط خوبی كه میان ایرانیان و پناهندگان لهستانی وجود داشت می گوید: »به 
 غیر از مهمان نوازی و توجهی كه ملت ایران به رنج دیدگان داشته اند عالقه لهستانی ها 
به همزیستی و همانند شدن با جامعه میزبان نیز جالب  توجه بوده چراكه در آن دوره 
شنیدن زبان لهستانی در خیابان ها و به خصوص تهران امری كامالً رایج بود كه بسیاری 
از آنها مغازه، رستوران، كافه و كسب وكار خود را در آنجا راه انداخته بودند و با احترام 
به فرهنگ ایرانی به جامعه خدمت می كردند« كه البته كافه  قنادی پولونیا در خیابان 
چهارباغ اصفهان یكی از معروف ترین مكان هایی بوده كه جامعه فرهیخته كشور شامل 
نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در آن گرد هم می آمدند. حاال از پایان یافتن 
جنگ جهانی دوم 74 سال می گذرد و احتماالً اغلب لهستانی هایی كه پس از پایان 
جنگ به كشور خود بازگشته اند اكنون در قید حیات نباشند اما تاریخ مكتوب هنوز 
هم گویای این اتفاقات تلخ و شیرین است. درست در شرایطی كه جمهوری اسالمی 
ایران و مردم آن با تحریم های ظالمانه امریكا و دولت ترامپ دست  و پنجه نرم می كنند، 
مقامات ورش��و میزبانی نشس��ت ضدایرانی را به عهده می گیرند. اگرچ��ه این اقدام 
مشترك مقامات امریكایی و لهستانی نیز در مصاف با ملت و نظام ایران راهی به جایی 
نداشته است اما خیانت بزرگ این كشور مدیون به الطاف ملت ایران همچنان در یاد 
و خاطره مردم هر دو سرزمین باقی خواهد ماند كه همچنان حساب ملت لهستان با 
سیاستمداران آنها جداست. خیانت های دولت لهستان در قبال لطف و ایثار و از خود 
گذش��تگی بزرگی كه ایرانیان در جریان جنگ جهانی دوم به شهروندان این كشور 
كردند تنها معطوف به این مسئله نیست كه در سال ۲017 میالدی زمانی كه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریكا از توافق هسته ای خارج شد، لهستان تنها كشور اروپایی 
بود كه حمایت تلویحی خود را از این اقدام ابراز كرد. همین چند روز پیش یعنی عصر 
1۲ آبان زن  و شوهری از مردم لهستان كه به عنوان گردشگر به ایران آمده بودند كیف 
خود را حاوی 70 هزار یورو معادل یك میلیارد تومان همراه با دو جلد گذرنامه و دیگر 
مدارك معتبر در تاكسی خطی تجریش به دربند جای می گذارند كه راننده شریف 
ایرانی پس از ۲4 ساعت صاحبان آن را در سفارت لهستان پیدا كرده و امانتی را به طور 
كامل تحویل می دهد و مورد تشویق شهردار پایتخت با دریافت نشان امانتداری قرار 
گرفته و سفر زیارتی به مشهد مقدس تقدیمش می شود كه این نشان دهنده حسن نیت 
مردم ایران به جامعه لهستان و همچنین صداقت و امانتداری این ملت است كه باید 
درسی باشد برای سیاستمداران دولت لهستان تا به جای رفتن به آبشخورهای امریكا 
از این سرمایه مشترك و تاریخی همراه با عواطف دو ملت بهره مند شوند و اجازه دهند 

تاریخ مكتوب همچنان با دید مثبت به آنها بنگرد.
*روزنامه نگار پيشكسوت

پويانمايي قرباني نگاه غیرراهبردی مديران شده است
در گفت وگوي »جوان« با حميدرضا جاللي كارشناس حوزه پویانمایي و بازي هاي ویدئویی مطرح شد

مدیران فرهنگی غربگرا درباره اثری مثل »خليج فارس2« می گویند این كار مواجهه مستقيم دارد و مخاطب آن را نمی پسندد!

 انسان دوستی ما 
و کم لطفی لهستانی ها

   مصطفي شاه كرمي
در حالي كه امریكایی ها هنرهای تصویری را مهم ترین ابزار بسط تفكرات ایدئولوژیك 
خود قرار داده اند و با توليد انيميشن هاي متنوع و متكثر به عنوان مهم ترین ابزار جذب 
مخاطب خردسال در سرتاسر جهان یكه تاز هستند، مسئوالن عرصه فرهنگ و هنر در 
ایران راهبردی براي تقویت این هنر صنعت رسانه ندارند. نگاه غيرمسئوالنه مدیران 
این حوزه در حالي است كه انيميشن س�ازان ایراني ضمن توليد آثار قوي كه توانایي 
رقابت با توليدات مشابه ابركمپاني هاي  هاليوودي را دارند بارها ثابت كرده اند كه اگر 
مدیریت یكپارچه و بادرایتی آنها را تحت پوشش قرار دهد، توان توليد آثار رقابت طلب 
در تراز جهاني را دارند. شاهد مثال این مدعا انيميشن هایی چون شاهزاده روم یا نبرد 
خليج فارس است كه بعد از كسب موفقيت هاي متوالي و كيفيت باالي آن موجب بهت 
متخصصان این حوزه و برخي ابررسانه هاي غربي ش�د. »جوان« براي بررسي دالیل 
تعلل و عدم ریس�ك پذیري مس�ئوالن در ورود پرقدرت و هدفمند ب�ه حوزه توليد 
انيميش�ن و دیگر دالیل مرتبط با افول توليدات قابل دفاع در این حوزه با حميدرضا  
جاللي كارش�ناس حوزه پویانمایي و بازي هاي ویدئویي به گفت وگو نشس�ته است.
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