
   اعتم�اد به نف�س باالت�ر و دامنه 
اطالعات بيشتر با كتاب

ريحانه فتحي، كارشناس فرهنگي مي گويد: 
كنش هاي مربوط ب��ه كتاب همچون تأليف، 
ترجمه و فرهنگ مطالعه در جامعه ما وجود 
دارد اما با توجه به ميزان افراد باسواد در كشور 
دروني نيس��ت. الزم است احس��اس نياز به 
مطالعه را با فرهنگ س��ازي در سنين پايين 
اعضاي خانواده، به طور سيستماتيك ايجاد 
كني��م. وي در ادامه مي  گوي��د: كودكاني كه 
فرهنگ كتابخواني را پذيرفته و با تكرار اين 
فعل و نظم در اجراي آن تبديل به ريتم بخشي 
از اوقات فراغتشان )كنشي غيرارادي( شده 
اس��ت، يعني نمي توان از برنامه روزمره شان 
حذف ك��رد، در مقايس��ه با ك��ودكان ديگر 
قدرت تفكر بهتري داش��ته و در برابر مسائل 
و مشكالت واكنش هاي مثبت تر و خالق تري 
نشان مي دهند. اين كودكان از اعتماد به نفس 
بيش��تري برخوردار بوده و دامن��ه اطالعات 
آنها بيش��تر از گروه همساالنش��ان اس��ت. 
فرهنگ سازي مي تواند قدرت انتخاب، اولويت 
بخشي و قراردهي نيازهاي مختلف را در ذهن 

افراد ايجاد كند. 
   احساس نيازي كه تلگرام نيز

 از آن در امان نمانده
به گفته فتح��ي، با نگاهي گ��ذرا به اجتماع 
پيرامونم��ان درمي يابيم كه ن��گاه مادي به 
مس��ائل فرهنگي و رويكرد مصرف گرايانه و 
ايجاد نيازهاي كاذب، ما را از اين ابزار فرهنگي 
دور كرده است ولي بر ش��مار افراد متقاضي 
دريافت اطالع��ات عموم��ي در زمينه هاي 
بهداشت عمومي )مستقيماً با سالمتي افراد 
ارتباط دارد(، روانشناس��ي، خودشناس��ي و 
مطالعات ديني نيز افزوده ش��ده است. اين 
احساس نياز بر توليد كتاب هاي الكترونيكي 
و كاغذي مرتب��ط با اين زمينه ه��ا نيز تأثير 
گذاشته است. حتي ش��بكه هاي اجتماعي 

همچون تلگرام ني��ز از آن در امان نمانده اند. 
ايجاد گروه و كانال هاي مختلف در اين شبكه 

اجتماعي نشانگر وجود سطح تقاضا است. 
  تقويت احساس نياز 

و لزوم وجود آن از سوي مديران
اين كارشناس معتقد است مديران فرهنگي 
ب��ا اهميت به س��طح عالقه من��دي افراد و 
فرهنگ سازي هاي مؤثر در بازه هاي زماني 
مختلف مي توانند به تقويت احساس نياز و 
لزوم وجود آن پرداخته و راه هاي دستيابي 
به رفع اي��ن نيازه��ا همچ��ون مراجعه به 
كتابخانه هاي عموم��ي و تخصصي و خريد 
كتاب را معرف��ي كنند. به گون��ه اي كه به 
راه هاي مقب��ول مرتفع س��ازي آن اولويت 
بخش��يده و اين كاالي هويت ساز در سبد 
خانوار قرار گيرد. ضرورت اين بحث زماني 
بيش از پيش نمايان اس��ت كه ب��ا نگاه به 
گذشته دريابيم متأسفانه مطالعه به شكل 
سنتي و بيان و نقل قصه هاي كهن از زبان 
مادربزرگ ها، رو به زوال اس��ت و جاي آن 
را دريافت اطالعات به صورت س��اندويچي 
از شبكه هاي اجتماعي، اينترنت، بازي هاي 
كامپيوتري، س��گا، پلي استيش��ن و ديگر 
محصوالت رشد تكنولوژي، با جذابيت هاي 

بسيار ظاهري و محتوايي پر كرده است. 
   كتاب كااليي براي پز دادن نيست

فتح��ي در ادامه اظهار مي كن��د: برنامه هاي 
فرهنگي بايد با ش��يوه هاي مختلف اجرا در 
بازه هاي زماني مختلف و تكرار آن تبديل به 
يك ريتم در زندگي روزمره ما شود. با اين شيوه 
مي ش��ود نياز به مطالعه و آموزش شيوه هاي 
صحيح مطالع��ه را، زماني براي آگاه ش��دن 
و گاهي هم ب��ه قصد لذت ب��ردن و پر كردن 
اوقات فراغت ب��ه عنوان يك ني��از ثانويه، به 
سطح نيازهاي اوليه كشاند. توليد روزنامه و 
كتاب هايي ارزان و با زبان نگارش��ي ساده كه 
نيازهاي اوليه افراد را با رعايت جذابيت بصري 

و محتوا پاسخگو باش��د مي تواند در اين مهم 
مؤثر باشد. افزون بر اين مطلب كتاب كاالي 
لوكس و حتي زيورآالت نيس��ت كه بشود با 
آن پز داد، ولي مي شود با مهم دانستن مطالعه 
و برنامه ريزي فرهنگي احساس از قافله عقب 
مان��دن را در افراد كتاب نخ��وان ايجاد كرد. 
متأسفانه گاه شاهد هستيم برخي از اين افراد، 
كتاب خواندن را به عن��وان پديده اي جدي 
قلمداد مي كنند كه خاص گروهي ويژه مانند 
روشنفكران است. حال آنكه بايد افراد حاضر 
در حلقه روش��نفكران و نخبگان، گونه اي از 
انحصار ش��ناخت را براي خودش��ان در نظر 
نگيرند. اگر در س��امانه  اي، مطالعه و فرهنگ 
آن و همچنين ش��ناخت، همگاني، عمومي 
و جنراليزه و دموكراتيزه ش��ود، اين شكاف با 
همگامي و همدلي ب��ا يكديگر در زمينه هاي 
مختلف پر و ب��ه تقويت الگوه��اي فرهنگي 
همچون مطالعه منجر مي ش��ود. شايان ذكر 
است، در اين مس��ير ما بيش از آنكه به دنبال 
رقم و آمار و كميت مطالعه باشيم، بايد به فكر 
ارتقاي كيفيت مطالعه ب��وده و آن را دروني 
كنيم تا خريد كتاب به رفتاري نمايشي و كتاب 

به كااليي لوكس تبديل نشود. 
  تلنگرهاي فرهنگي و تبليغ مطالعه

به اعتقاد اين كارشناس، تلنگرهاي فرهنگي و 

تبليغ مطالعه در رسانه هاي جمعي و مطبوعات 
نيز مي تواند در القاي اين گرايش اكتسابي مؤثر 
باش��د. چون فرد از رفتار، ك��ردار و آثار به جا 
گذاشته شده ديگران غيرمستقيم ياد مي گيرد 
كه با مطالعه مي تواند شأن اجتماعي خود را 
ارتقا داده و در ش��ناخت خود و ديگران، حل 
مس��ائل، درك طبقات  اجتماعي، قوميت  ها، 
ديدگاه هاي سياس��ي و فرهنگي، گوناگوني 
اجتماعات بشري و فرهنگ هاي ديگر موفق تر 
باش��د. همچنين، بيش��تر از اس��تعدادهاي 
ش��خصي خود از طريق برانگيخت��ن افكار، 
ادراكات و احساسات بهره بگيرد. به هر حال 
از درد گفت��ن و از درد ش��نيدن درمان درد 
نمي كند. بلكه بايد برنامه عملياتي داشت كه 
قدرت و پتانسيل تغيير س��بك زندگي افراد 
را در دراز مدت داشته باش��د. بعد از خانواده، 
س��ه  وزارتخانه  فرهنگي  دولت اعم از  وزارت  
آموزش  و پ��رورش، وزارت  فرهنگ  و ارش��اد 
اس��المي، وزارت  آموزش  عالي  و تحقيقات  و 
فناوري  و ديگر بخش هاي فرهنگ  ساز جامعه  
يعني  رسانه هاي ارتباط  جمعي و مطبوعات، 
 بيشترين نقش را در بهبود و سامان اين دغدغه 
فرهنگي برعه��ده دارند. اين س��ه وزارتخانه 
توانايي تغيير در الگوهاي  رفتاري  افراد همگام 
با خانواده و كانون پ��رورش فكري كودكان و 

نوجوانان را دارد. 
  تربيت خوانندگانی فعال

وي در خاتم��ه تأكيد مي  كند: ب��راي نيل به 
اين هدف ابتدا بايد از هس��ته اصلي خانواده 
يعني مادر و پدر به عن��وان اولين قصه گويان 
و نهاد اولي��ه تعليم و تربي��ت كمك گرفت. 
هس��ته خانواده با تمركز بر كيفيت فرهنگ 
كتاب خواني نه كميت آن، قدرت بسترسازي 
فرهنگي، ايجاد احساس نياز، شخصيت  سازي، 
تعيين الگوهاي رفتاري در كودك، قراردهي 
در مس��ير صحيح و برآوردن نياز ايجاد شده 
را به كمك دولت دارد. براي نيل به اين مهم 
الزم است موازي كاري نهادهاي متولي كتاب 
و كتاب خواني و توجه صرف به پركردن بيالن 
كاري و نگاه دس��توري به ح��ل اين دغدغه 

فرهنگي، كنار گذاشته شود. 
اگر خانواده خوانندگاني فع��ال تربيت كند 
مي تواند تكامل در علم، هنر و فرهنگ جامعه 
را ب��ه وضوح مش��اهده كرد. از س��وي ديگر 
سامان بخشي و اداره يك جامعه اهل مطالعه 
به شيوه صحيح بسيار آسان تر و به صرفه تر از 
جامعه اي اس��ت كه از مطالعه فاصله گرفته 
است. چراكه تأثيرپذيري يك ملت بي اطالع و 
عقب مانده از سخت افزار و نرم افزار پژوهش و 
تحقيق، از فرهنگ بيگانه پرهزينه تر و بيشتر 
است. در اين راستا، فراهم كردن بستر الزم و 
سياست گذاري و نظارت بر امر كتاب، بر دوش 
دولت و توليد محتوا ب��ر عهده مردم و بخش 
خصوصي غير دولتي اس��ت. ح��ال، دولت و 
كارگزاران دستگاه هاي دولتي و مردم در طول 
ساليان پس از انقالب اسالمي به چه اندازه بر 
اين مهم همت گماشته و موفق شده اند، جاي 

بحث و نگاه كارشناسي دارد.
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سرانه مطالعه در كشور بحراني است
مطالعه كتاب در خانواده، گامي به سوي تكامل فرهنگ جامعه

   احمد محمدتبريزي
هنگامي ك�ه كارگرداني تنها ي�ك فيلم در 
كارنامه اش دارد، قضاوت درب�اره نوع نگاه 
و تفكرش به س�ينما كمي س�خت است. به 
روشني مشخص نيست طرز نگاه كارگردان 
به يك پدي�ده اجتماعي در فيلم و س�بك 
و س�ياق فيلمس�ازي اش حاصل يك اتفاق 
است يا بيانگر تفكر و انديشه اوست. وقتي 
كيارش اس�دي زاده فيلم نخستش »گس« 
را ساخت براي بس�ياري مبهم و نامشخص 
بود كه آيا اسدي زاده در ادامه كارش باز هم 
در سينماي اجتماعي قدم خواهد برداشت 
يا تغيير س�بك خواهد داد و حاال با ساخت 
دومي�ن فيلمش به نام »ش�كاف« راحت تر 
مي توان درباره كارنام�ه كاري وي نظر داد. 
اس��دي زاده در »ش��كاف« هم��راه خود يك 
سؤال اساس��ي و مهم دارد؛ اينكه ما چه زماني 
براي آوردن فرزند آماده مي ش��ويم و وظيفه  و 
مسئوليت مان در قبال اين فرزند چيست؟ فيلم 
با همين سؤال هم شروع مي ش��ود؛ يك زوج 
با بازي بابك حميديان و هانيه توس��لي براي 
بچه دار شدن يك راه بيش��تر ندارند، به دليل 
بيماري زن يا بايد در يك مقطع كوتاه بچه اي 
به دنيا بياورند يا بايد براي هميشه قيد بچه دار 
شدن را بزنند. سوژه در نگاه اول ايده خوبي به 
نظر مي رسد و نش��ان مي دهد كارگردان براي 
س��اخت فيلمش دغدغ��ه دارد. موضوعي كه 
مي تواند دغدغه افراد بسياري باشد و خيلي ها 

در خلوتشان به اين سؤال فكر كرده باشند. 
در مقابل زوجي كه براي بچه دار ش��دن مردد 
هس��تند، زوج ديگري با بازي پارس��ا پيروزفر 
و سحر دولت ش��اهي را مي بينيم كه با وجود 
داشتن بچه اي پنج، شش س��اله زندگي شان 
در آتش اختالف مي س��وزد و طالق شان بچه 
را ميان اين آتش انداخته است. بچه مثل يك 
توپ بيسبال مدام در ميان دست پدر و مادر و 
دوستانشان دست به دست مي شود و آخر سر 
بچه جانش را در ميان همين دس��ت به دست 

شدن ها و بي مسئوليتي از دست مي دهد. 
پدر و م��ادر ك��ودك ب��دون هيچ احس��اس 
مسئوليتي نسبت به آينده فرزندشان، او را مثل 
يك كاال جزئي از مايملك خودشان مي دانند 
و براي تملكش، مي خواهند فرزند را از نعمت 
و محبت پدر و م��ادري محروم كنند. اين زوج 
كه بدون فكر و آمادگي بچه دار شده  اند، حاال با 
خودخواهي ش��ان ذره ذره فرزندشان را نابود 
مي كنند و به تباهي مي كشانند. حتي در زماني 
كه پسرشان در بيمارستان بستري است آنها 
دس��ت از دعواهاي بچگانه ش��ان برنمي دارند 
و جلوي در اتاق بيمارس��تان ش��روع به دعوا 
مي كنند و مرگ فرزندش��ان را رقم مي زنند و 
پس از مرگ، نادم و پشيمان به كرده هايشان 

فكر مي كنند و گريان افسوس مي خورند. 
انگار اين نگاه به داش��تن فرزند نسل به نسل 
گشته و حاال به نسل هاي جديد رسيده است. 
زماني كه پيمان با بازي بابك حميديان به خانه 

پدرش مي رود، پدر هم فرزند را در حد كس��ي 
كه كانال هاي تلويزيوني را برايش مرتب كند 
مي دان��د و ارزش وجودي فرزن��د را تا اين حد 
پايين مي آورد. حاال ب��ا وجود چنين آدم هايي 
با چنين تفكراتي در كنار زوج مردد، ش��ك و 
ترديد آنها نسبت به آينده انساني كه در آينده 
متولد خواهد شد بيشتر و بيشتر مي شود و آنها 
نمي دانند پدر و مادر خوبي براي فرزندش��ان 
خواهند بود يا نه؟ در س��كانس پاياني هم اين 
زوج همچن��ان بدون جواب و س��ردرگم هيچ 
پاس��خ روش��ن و قاطعي ندارند كه به پزشك 
بگويند و كارگردان جواب به اين س��ؤال را به 

مخاطبانش واگذار كرده است. 
   فيلمي بدون پيرنگ

در »ش��كاف« هيچ خبري از خ��رده پيرنگ و 
خرده داستان نيست و همان ايده اوليه تا پايان 
كش مي آيد و همين فيلم را كمي خسته كننده 
مي كند. روند يكنواخت فيلم تا س��كانس هاي 
پاياني كه موجب مرگ پسربچه مي شود ادامه 
پيدا مي كند و از فراز و فرود و گره هاي ديگري 
در فيلم خبري نيست. حرف ها همان حرف ها 
و اتفاق ها هم��ان اتفاق هاي اولي��ه مي ماند و 
گسترش پيدا نمي كند. به عبارت ديگر فيلم در 
عرض و در طول بسط نمي يابد و تا پايان همان 
روندي كه آغاز كرده را حفظ مي كند. شايد اين 
موضوع به سبك فيلمسازي كارگردان برگردد 
ولي چنين س��بكي براي بيننده اي كه بيشتر 
از يك س��اعت روي صندلي س��ينما نشسته 
خسته كننده است. به هرحال وقتي فيلم  ريتم 
كندي دارد بايد از اين ريتم كند يا براي معرفي 
و تحليل شخصيت ها يا براي بيان هرچه بهتر 
داستان استفاده كرد و در »شكاف« هيچ كدام 
از اين اتفاق ها نمي افتد. از زمان بيماري زن به 
عنوان گره اول و غرق شدن پسربچه در استخر 
به عنوان نقطه عطف فيلم تا زمان مرگ پسربچه 
اتفاق ها در حد كنش هاي سطحي باقي  مي ماند 
كه جنبه هاي ديگري از داستان و شخصيت ها 
را نشان نمي دهد. كاش اسدي زاده انقدر كه در 
تبليغ يك برند خاص از ماش��ين  لباس شويي، 
خودروي چيني و نوشابه حساسيت  نشان داده 
بود، وسواس بيشتري را هم براي فيلمنامه در 
نظر مي گرفت. بد نيست در پايان به تأثير نوع 
نگاه اصغر فرهادي بر سينماي اجتماعي ايران 
كه دامنه اش مثل يك شهابسنگ روي اين ژانر 
سنگيني مي كند، اشاره كنيم. پس از تماشاي 
بعضي فيلم ها ناخودآگاه اين قياس در ذهنمان 
ش��كل مي گيرد كه آيا كارگردان فيلمش را با 
الگوگيري از سينماي فرهادي ساخته است يا 
خير؟ جنس فيلمسازي كيارش اسدي زاده در 
»شكاف« كاماًل اين تشابه را در ذهنمان متبادر 
مي كند؛ پايان بندي فيل��م كه از جنس همان 
پايان باز فرهادي است و سكانس هاي تعليق، 
سردرگمي و س��ر دو راهي قرار دادن بازيگران 
تا پايان فيلم، مشخصه هايي است كه نخست 
ما را ياد فرهادي و »جدايي نادر از س��يمين« 

مي اندازد.

فرزند به مثابه كاال

برنام�ه »ايران« ش�بكه مس�تند اين هفته 
ب�ه نورپ�ردازي ش�هر ته�ران در ش�ب، 
معرفي ش�هر بيرجند، حماي�ت از كودكان 
كار و ب�ازار گنجعلي خ�ان مي پ�ردازد. 
»ايران« در نخس��تين آيتم اين هفته موضوع 
نورپردازي ش��هر تهران در شب را مورد توجه 
قرار داده است. شايد پس از تصويب طرح جامع 
روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهري تهران 
بود كه نورپردازي هاي زيبايي براي اين ش��هر 
در ش��ب در نظر گرفته ش��د. نورپردازي هايي 
كه به ويژه در مركز شهر و مناطقي چون بلوار 
كش��اورز، خيابان وليعصر)ع��ج( از راه آهن تا 
پارك وي، محور انقالب تا آزادي، پل فجر، پل 

پارك وي و... به چشم مي خورد. 
آيتم بع��دي »ايران« مربوط به معرفي ش��هر 
بيرجند است. اين ش��هر با جاذبه هاي زيباي 
گردشگري، شهري تنها مانده در دل كوير است 

كه به نگين كوير ايران شهرت يافته است. 

شهر بيرجند در دل كوير ايران يكي از مناطق 
گردشگري محسوب مي شود كه با توجه به قرار 
گرفتن در مركز كوير مي تواند به مكان مناسبي 

براي سياحت دوستداران كوير تبديل شود. 
حمايت از كودكان كار موضوعي اس��ت كه در 
بخش بعدي برنامه به آن پرداخته مي ش��ود؛ 
كودكاني كه با سن و سال كم به جاي تحصيل و 
فعاليت هاي كودكانه، ناگزيرند در خيابان هاي 
آلوده ش��هر، ب��ه گدايي ي��ا ف��روش اجناس 

كم اهميت بپردازند. 
پايان بخش برنامه »ايران« پخش نماهنگي از 
بازار گنجعلي خان است؛ بازاري كه در دو سوي 
آن دو دروازه ورودي و خروجي ش��هر كرمان 
يعني دروازه ارگ و دروازه مسجد )وكيل( قرار 
گرفته اس��ت. طول بازار گنجعلي خان حدود 
سه كيلومتر اس��ت و در كنار آن مجموعه اي 
از كاروانسراها، سراها و تيمچه هايي است كه 

همگي در دو طرف بازار جاي گرفته اند. 

ي�ك نمايش جدي�د راديويي به مناس�بت 
ترور »مهاتم�ا گاندي« رهبر ضد اس�تعمار 
هند ب�ه روي آنت�ن راديو نماي�ش مي رود. 
اين نمايش راديويي را محمدرضا زندي نوشته 
و به دوره اي از زندگي گاندي مي پردازد كه در 
آفريقاي جنوبي به سر مي برد. در اين نمايش 
راديويي ماندانا محسني، باقر كريم پور، احمد 

لشيني، امير فرحان نيا، مجيد حمزه، مهدي 
نميني مقدم و مهدي طهماسبي به ايفاي نقش 
پرداخته اند و كارگرداني آن را مينو جبارزاده بر 
عهده دارد. »مهاتما« به تهيه كنندگي: ش��هال 
نيساري و صدابرداري: حيدر صفدري و افكت: 
نرگس موسي پور، نهم بهمن ماه، ساعت 6:25 

به روي آنتن راديو نمايش مي رود. 

مستند »ايران« از نماي تهران در شب

نمايش زندگي مهاتما گاندي روي آنتن راديو نمايش مي رود

نگاهي به »شكاف« دومين تجربه فيلمسازي كيارش اسدي زاده

88498436سرويس فرهنگي

با نگاه�ي گذرا ب�ه اجتماع 
پيرامونم�ان درمي يابي�م 
ك�ه نگاه م�ادي به مس�ائل 
ف�رهنگ��ي و رويك��رد 
مص�رف گ�رايان�ه و ايجاد 
نيازه�اي كاذب، ما را از اين 
ابزار فرهنگي دور كرده است

   محمدحسين تيرآور
تا به ام�روز نقد ها و معرفي ه�اي زيادي براي 
انيميشن »ش�اهزاده روم« نوشته شده است 
كه قصدي براي بيان مكررشان نيست و به نظر 
حقير، الزم است موضوع اين انيميشن يك بار 
از نگاهي ديگر و نه در مقايسه ميان آثار ايراني 
يا آينده انيميشن سازي و فروش در گيشه كه 
قطعًا در جاي خود بس�يار پر اهميت هستند، 
تفسير ش�ود. بايد پيروزي ابتدايي يا اهميت 
و تأمل پذيري انيميش�ن »ش�اهزاده روم« را 
در قدم اولش، يعني انتخاب موضوع دانست. 
 موضوع و داستاني بكر، واقعي و كمتر شنيده شده 
حتي براي ش��يعيان كه به خودي خ��ود رازآلود 
است و به جهت ويژگي هايي كه بعد تر بدان اشاره 
خواهد ش��د از اهميتي باال برخوردار است. تمام 
آنچه انيميشن»شاهزاده روم« مي گويد اين است 
كه: مادر منجي وعده داده شده در تمامي اديان به 
عنوان شيوع دهنده نهايي عدل در جهان، متولد 
و بزرگ ش��ده در كش��وري غير از زادگاه منجي 
)عراق(، بلكه يك امپراط��وري غربي، يعني روم 
باستان اس��ت. مادر حضرت مهدي )مليكا( يك 
شاهزاده مسيحي رومي اس��ت )نوه قيصر كبير 
روم( كه با داستاني عجيب )به هم خوردن چند 
باره مراسم عروس��ي اش با يكي از سران سپاه به 
خاطر زلزله يا...(، از روم به عراق، بغداد و باالخره 
خانه پدر حضرت مهدي يعني امام حسن عسگري 
مي رسد، آن هم نه به صورت اتفاقي كه به صورتي 
نشان شده.  بهتر است بدين صورت نگاه كنيم كه 
گويي خداوند تقدير را به گونه اي رقم زده اس��ت 
كه نجات بخش اين عالم و موعود نهايي، نه تنها 
در انديش��ه جهاني، بلكه در نژاد از شرق و غرب 
عالم باشد و انيميشني ايراني شيعي، آمده است 
اين نكته را يادآور شود و موعود مقدس خود را به 
مخاطب جهاني اش، يك شاهزاده از روم معرفي 
مي كند. )شاهزاده روم نامي است با جناسي زيبا، از 
يك سو اشاره به شاهزاده بودن حضرت مليكا دارد 
و از سويي دادن نسبت شاهزادگي به جهت القاي 

ارادت و بزرگي فرد به حضرت مهدي )عج((
انگار كه ش��اهزاده روم در فضايي كه رس��انه ها و 
نظام سلطه علناً س��عي در توليد نگاهي متحجر 
و سركوبگر از انديشه اس��المي دارد، دست هاي 
كودكان رومانيايي، ايراني، فلسطيني و فرانسوي 
و... را به هم گره مي زند تا در مغرب زميني كه به 
خاطر كينه توزي هاي س��ردمداران خود، شايد 
هيچ مشتركي بين خود و اسالم پيدا نمي كنند، 
مش��ترك وحدت بخش��ي مثل منجي را شاهد 
باشند و اين مشترك نه صرفاً به جهت بيان زادگاه 
مادر منجي، بلكه به خاطر نگاه به رجعت پيامبر 
بيشترين گرايش ديني در غرب، يعني مسيحيت 
نيز هست، نكته اي كه در انيميشن از زبان اسقف 
مسيحي بيان مي شود.  اين استراتژي اي است از 
هنر انقالب اسالمي كه ريش��ه اش كتابيست كه 
مي گويد:» ُقْل يا أَْهَل الْكَتاِب تََعالَْوا إِلَى كلَِمٍة َسَواٍء 

بَيَنَنا َو بَيَنكْم... )آل عمران/64(
با تفاس��ير بيان شده »ش��اهزاده روم« به جهت 
موضوع، يك انيميشن با نگاه جهانيست و مي تواند 
به راحتي دستمايه ساخت يك فيلم سينمايي نيز 
شود؛ كه خوشبختانه در ساختار انيميشن سازي 
نيز توانسته است متفاوت از تمام انيميشن هاي 

ايراني، در كيفيتي باال ظاهر شود. 
نكته اي ديگر در تفسير اين انيميشن، همزماني اش 
با دو اتفاق با رويكردي جهاني است. يكي همزماني 
با فيلم عظيم »محمد« س��اخته مجيد مجيدي 
و ديگري دو نامه رهبر معظ��م انقالب به جوانان 
اروپايي و امريكايي. دغدغه س��اخت فيلم محمد 
از همان ابتدا به گفته كارگردان در واكنش به يك 
اتفاق جهاني يعني تفس��يري غير واقعي و خشن 
از پيامبر و اسالم بوده كه البته اگر اين دغدغه در 
كالم هم بيان نمي شد، قابل تشخيص بوده است. 
فيلمي عظيم و حرفه اي كه هم ترازي اش در ميان 
آثار بزرگ سينماي جهان، نگاه جهاني اش را يادآور 
مي ش��ود. اثري كه براي تذكر رحمانيت اسالم و 
پيامبر و وحدت بين مذاهب در بحبوحه ش��يوع 
نگاه وحشي و سركوبگر سلفي تكفيري داعش و به 
تعبير رسانه هاي غربي، دولت اسالمي عراق و شام 
اكران شد و چون اثرش غيرقابل انكار بود، به طرز 

مضحكي از رقابت جهاني اسكار حذف شد. 
همزماني ديگر، ارسال دو نامه در خطاب مستقيم 
به جوانان اروپايي و امريكايي از طرف رهبر معظم 
انقالب اس��المي در دو س��ال اخير است كه هر 
دو در واكنش به نگاه مخدوش ش��ده اسالم در 
مغرب زمين نوشته شد، كه خود مؤيد يك نگاه 
فرامرزي و به تعبيري تذكري نيز هس��ت براي 
داشتن رويكردي جهاني.  متأسفانه بايد اغراق 
كرد كه اين تقارن اتفاقي اما مبارك، نه به دست 
هوشمند مسئوالن مربوطه در حوزه فرهنگ در 
جمهوري اس��المي، كه به دست تقدير خداوند 
رقم خورده اس��ت و مجدد بايد اغ��راق كرد كه 
مس��ئوالن فرهنگ دستي نمايش��ي بر سكان 
فرهنگ اين مرز بوم دارند و نه خود و نه بسياري 
از هنرمندان مورد تقديرشان، به گواه آثار، اصاًل 
مسئله اي جهاني برخالف ديگر كشور ها و اهداف 
انقالب، ب��راي خود قائل نيس��تند و بدون هيچ 
ترديدي مي توان مصداقي از اين بي مسئلگي را 
در جشنواره پيش رو، پيش بيني كرد و مديران را 
نه جهت دهنده كه كه صرفاً كف زننده هاي اين 

فستيوال ها به حساب آورد.

نگاهي به انيميشن سينمايي 
شاهزاده روم به مناسبت پايان 

اكران در سينماها
 داستان بكر

رمز موفقيت شاهزاده 

    معصومه طاهري
با ساخت فيلم 300 غربي ها رسماً و عمالً به 
ايران و تمدن ايراني توهين كرده بودند. آنها 
با تحريف تاريخ سعي در سياه نمايي چهره 
ايرانيان براي مخاطبان جهاني داش��تند. 
اين مسئله باعث ناراحتي و اعتراض مردم 
كشورمان شد. در كنار بازتاب ها و انتقادات 
شديد در ايران، بحث تقابل هنري پيش آمد 
و ساخت فيلمي به نام پروژه بزرگ كوروش 
مطرح شد كه حتي كارگردان و نويسنده آن 
هم مشخص شدند. اما اين ماجرا تا بعد از 
ساخت و اكران »300 دو « در حد يك رؤيا 
باقي ماند و اجرايي نشد. دست اندركاران 
فيلم كه پيش از اين اعالم كرده بودند اين 
اثر را براي جوابگوي��ي به توهين  » 300« 
خواهند ساخت، مشكل مالي و نبود بودجه 
كافي را بهانه اين امر ق��رار دادند؛ هرچند 
در س��ال  86 كه فيل��م 300 يك جنجال 
آفريد بودجه مش��كل خاصي براي چنين 
كاري محسوب نمي ش��د از طرفي پس از 
گذشت هشت سال از آن روزها تكنولوژي 
سينمايي و تكنيك هاي ديجيتالي در هنر 
ايران پيشرفت هاي قابل توجهي كرده است 
و با وجودي كه اغلب فيلم هاي ايراني در اين 
سال ها حول موضوعات كم هزينه اجتماعي 
مي چرخيد، ولي شاهد توليدات شاخصي 
چون »ملك سليمان«، »محمد رسول اهلل« 
حتي »يوس��ف پيامبر« بوديم كه نشان از 
توانايي هاي تكنيكي سينماي ايران هستند 

و اينكه توانسته ايم درعرصه هاي تاريخي و 
صحنه هاي ويژه پيشرفت هاي قابل توجهي 

داشته باشيم. 
اما ماجراي فيلم »كوروش« كم كم داشت 
به فراموشي مي گراييد كه به تازگي خبر 
چاپ كت��اب ك��وروش به جاي س��اخت 
فيل��م در رس��انه ها منعكس ش��د و آن را 
زنده كرد. ظاه��راً فيلمنامه اي كه قرار بود 
پاسخ كوبنده به » 300« و ديگر آثار ضد 
ايراني بدهد در حد چاپ يك كتاب آن هم 
در دوران كس��ادي بازار كت��اب كه گاهي 
تيراژهاي زير هزار در آن به يك روال تبديل 
شده است تعجب برانگيز شد درحالي كه 
همگان به خوبي واقفيم كتاب هرچقدر هم 
مهم باشد باز هم قدرتي به اندازه تصوير در 

اين دوران را ندارد. 
س��اخت فيل��م »ك��وروش« ب��ا هم��ه 
كش و قوس هاي��ش و با هم��ه منتقدان 

و طرفداران��ش مي توانس��ت به ش��روع 
جديدي در عرصه سينماي ايران تبديل 
شود؛ ش��روعي كه بدون هزينه از بودجه 
بيت المال يك اتفاق نو را رقم بزند. ظاهر 
امر آن است كه ماجراي كوروش در ايران 
طرفداران پروپاقرصي دارد؛ طرفداراني كه 
به اشكال مختلف هواداري خود را از وي 
به اثبات رسانده اند؛ هرچند در آن سوي 
قصه اين ماجرا منتقدان��ي را هم دارد كه 
معتقدند داس��تان كوروش ب��ه اين آب و 
تاب كه مي گويند نيست و اسناد موجود 
در رابطه با او كم است اما چهره هايي مانند 
عالمه طباطبايي، وي را مصداق ذوالقرنين 
دانسته اند؛ موضوعي كه نمي توان از كنار 
آن به راحتي گذشت. كوروش اما در كتاب 
مقدس يهودي��ان هم به عن��وان منجي 
بني اس��رائيل كه پس از 50 سال اسارت 
اين قوم، آنها را از ش��ر ق��وم ظالمي كه با 

همدستي گروه ديگري از بني اسرائيل بر 
آنها حكومت مي كرد رهانيد و از كوروش 
به احترام نام برده شده است. در هرصورت 
كوروش و منش��ور حقوق بش��ر او به يك 
چهره جهاني تبديل شده است هرچند اين 
موضوع هم منتقداني دارد اما بحث ما اثبات 
اين قضيه نيست بلكه چيز ديگري است. 
ماجراي كوروش و ساخت فيلم آن كه يكي 
از پروژه هاي عظيم سينماي ايران مي تواند 
باشد ممكن است تنها به يك رؤياي موقت 
محدود ش��ود و ابتر بماند؛ رؤيايي كه به 
دليل مشكالت اقتصادي و هزينه اي هيچ 

وقت چنين اجرايي نمي شود. 
با اين وجود همان طور ك��ه گفتيم اين 
ماجرا مي تواند به شكل گيري موج نويي 
از سينما در ايران تبديل گردد؛ موجي كه 
آزموني است براي كوروش دوستان. حتماً 
در البه الي اخبار خبر مشاركت مردمي 
در ساخت بعضي فيلم ها يا انيميشن ها 
از طري��ق اينرنت را ش��نيده ايد؛ اتفاقي 
كه درغرب به موضوعي ع��ادي درآمده 
است. موضوعي كه ساخت فيلم هايي را 
بدون آن كه سرمايه گذار خاصي داشته 
باشند ميسر كرده اس��ت به اين صورت 
كه عوامل ساخت فيلم از طريق اينترنت 
از هواداران توليد آثار هنري، كمك هاي 
مالي جم��ع آوري مي كنند. اين موضوع 
مي تواند درباره شخصيت محبوب ايراني 

همچون كوروش هم اجرايي شود.

ساخت فيلم كوروش آزموني براي ايران دوستان

    بهنام صدقي
تاريخ تمدن ها ممل�و از كتاب و كتابت اس�ت. اديان آس�ماني با كت�اب جاودانه مانده و 
مبادالت و روابط فرهنگي شان نيز به وسيله كتاب تقويت شده است. بشر توانسته تمامي 
دستاوردهاي خود را كتابت كند. دستاوردهايي كه در ساختارهاي الكترونيكي و كاغذي، 
سرمايه هاي ذهني قلمداد شده و مي تواند آموزه هاي مختلف را در خود انباشته و انتقال 
دهد اما جای  بسی تأسف است  كه امروزه س�رانه مطالعه كتاب در كشور به قدري پايين 

است كه از آن به عنوان بحران ياد مي شود. احساس نياز به اين دريافت در خود تقاضاآفرين 
و فراهم كننده موجبات توليد، نشر، ضبط، عرضه و خواندن كتاب است. از يك سو، احساس 
نياز به مطالعه، با قرارگيري در نيازهاي ثانويه و از سوي ديگر، دست و پا زدن برخي از اقشار 
جامعه براي فراهم سازي و دستيابي به نيازهاي اوليه، مي تواند دست آدمي را از خريد كتاب 
كوتاه ساخته و پشت ويترين نگه دارد. ويترين هاي مراكز فروش كتاب كه گاه به عرضه 
محصوالت مرتفع كننده نيازهاي اوليه همچون تغذيه و پوشاك و... اختصاص داده مي شوند. 


