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   محمدصادق عابديني
در اولين روز برگزاري دوازدهمين جشنواره 
فيلم مستند »سينما حقيقت« مستندي با نام 
»پدر طالقاني« به نمايش درآمد. اين مستند 
بلند سينمايي كه محصول مشترك سازمان 
هنري رسانه اي اوج و شبكه افق سيماست، 
نگاه�ي دارد ب�ه زندگ�ي مرح�وم آيت اهلل 
طالقاني. محمدعلي محمد دوست، كارگردان 
اين مستند در گفت وگو با »جوان« به چرايي 
و چگونگي ساخت اين مستند پرداخته است. 
اي�ن مس�تند در روزهاي�ي رونمايي 
مي ش�ود ك�ه پرداخت�ن ب�ه زندگي 
چهره هاي تاثيرگذار انقالب، سرعت 
گرفته و حرف و حدي�ث هايي هم در 
پي آن بوده اس�ت؛ از مستند زندگي 
مرح�وم منتظري ت�ا مس�تندي كه 
درباره مهندس بازرگان ساخته شده، 
اين اوج گيري در ساخت مستند پرتره 

را چگونه مي بينيد؟
الحمدهلل كه اين اتفاق افتاده است، به نظرم براي 
پرداختن به آن بسیار هم دير شده و بايد حداقل از 
حدود 30 سال پیش اين اتفاق رخ مي داد. ما سي و 
چند سال است كه هیچ حرفي درباره شخصیت هاي 
انقالب نزديم و كساني پیدا مي شوند كه از اين فضا 
سوءاستفاده كنند و با تحريف واقعیت ها، افرادي 
مثل آيت اهلل طالقاني يا حت��ي مهندس بازرگان 
را مال خود مي كنند در حالي ك��ه اين افراد براي 

انقالب اسالمي و مردم هستند. 
»پ�در طالقان�ي« عنوان�ي اس�ت 
كه اعض�اي گروه�ك تروريس�تي 
مجاهدين خلق براي آيت اهلل طالقاني 
استفاده مي كردند، چرا همين اسم را 

انتخاب كرديد؟
به همان دلیلي كه ابتدا اشاره كردم، مي خواستم 
بگويم اين شخصیت براي ماس��ت نه آنها، اتفاقاً 
امام خمیني)ره( درب��اره وفات آيت اهلل طالقاني 
مي فرمايند: »من برادري را از دست دادم و ملت 
پدري را« و لفظ پدر ملت را براي آيت اهلل طالقاني 
استفاده مي كنند كه تأكیدي بر جايگاه طالقاني 
براي انقالب اسالمي و مردم است. از طرفي هم 
اين اس��م از نظر ژورنالیستي جذابیت داشت. ما 
در اين مس��تند با 50 چهره گفت و گو گرفتیم 
كه هر كدام مشغله هاي كاري زيادي داشتند و 

هماهنگي با آنها خیلي زمان مي برد. 

پروسه توليد چقدر زمان برد؟
ما اين مس��تند را پنج س��ال پیش آغاز كرديم و 
امسال قسمت س��وم آن كه درباره مسائل بعد از 
انقالب تا وفات آيت اهلل طالقاني است، بعد از حدود 
1/5سال كار به پايان رسید. اين مستند در اصل 
سه قسمت 60 دقیقه اي است كه از آن پنج مستند 
40 دقیقه اي اخراج مي شود؛ مستندي هم كه در 
جشنواره رونمايي شد يك اديت 110دقیقه اي از 

آن سه قسمت است. 
اش�اره كرديد كه خيلي دير شروع به 
ساخت مستند درباره چهره هاي انقالب 

كرديم، اين تأخير ناشي از چيست؟
 اينكه ما درباره چهره هاي انقالب مستند نمي سازيم، 
به س��لیقه مديران باز مي گردد. ت��ا وقتي مديران 
فرهنگي ما متوجه اهمیت اين كار نش��وند، تالش 
من مستندساز به نتیجه نمي رسد.من مي خواستم 
درباره جالل آل احمد، مستند بسازم، طرح مستند 
را با هر كدام از مديران گروه هاي تلويزيوني مطرح 
كردم، به خاطر اينكه »جالل« را نمي شناختند، آن 
را رد مي كردند و روي طرح خط مي كشیدند. همه 
چیز به ذهن آن مدير باز مي گردد تا وقتي ندانند كه 
جالل براي انقالب اس��ت و هنوز هم براي جوانان 
امروز حرف دارد، نمي توان كاري كرد. مشكل اصلي 

را بايد در ذهن مديران جست وجو كرد. 
»پ�در طالقاني« يك »مس�تند درام« 
اس�ت و در روزهاي�ي توليد ش�ده كه 
اكثر مستندساز ها سراغ مستندهاي 
گفت وگومح�ور ب�ا تصاوي�ر مح�دود 
آرش�يوي مي روند كه جم�ع كردنش 
آسان تر است، چه ش�د شما سراغ كار 

سخت تر رفتيد؟ 
تفاوت »دايكو درام« با مستند هاي گفت وگومحور، 
ش��بیه تفاوت تماش��اي يك فیلم س��ینمايي با 
خواندن يك روزنامه است. اصاًل كیفیت كار قابل 
قیاس نیست، در روزنامه شما يكسري اطالعات را 

مي گیريد، اما در فیلم سینمايي يك داستان براي 
شما روايت مي شود. مستند درام، داستاني دارد و 
اطالعات را در قالب آن بیان مي كند. اين كار باعث 
مي شود مخاطب با مستند بهتر ارتباط برقرار كند 
و درك بهتري از آن داشته باش��د تا اينكه صرفاً 
بخواهد چند گفت و گو را تماشا كند، البته مستند 
گفت وگومح��ور جذابیت هاي خ��ود را دارد اما 
بهترين مستند آرشیوي يا مستند گفت وگومحور 
قابل قیاس با يك مستند درام نیستند. اين را هم 
بگويم كه يكي از داليلي كه مستندسازان ما بیشتر 
سراغ مس��تند هاي گفت وگومحور مي روند اين 

است كه ما به آرشیو دسترسي نداريم. 
تصاوير آرشيوي مستند »پدر طالقاني« 

را از كجا به دست آورديد؟
تصاوير نابي داريم كه اغلب از آرشیو هاي شخصي و 

خصوصي استخراج شده است. 
به دسترسي نداش�تن مستندسازان 
به آرش�يو اش�اره كرديد، در حالي كه 
صداوسيما آرشيوی غني دارد و حتي 
»من و تو« توانست با دسترسي به آن 

چندين مستند بسازد؟!
قبل از اينكه مستند »انقالب 57« از شبكه »من و 
تو« پخش شود، به آرشیو صداوسیما مراجعه كردم 
و از آنها براي ساخت مستندي درباره انقالب تصوير 
خواستم، مدير وقت آرشیو گفت فقط 40 دقیقه 
تصوير مي دهد و در آخر هم تصاوير دست چندم 
به من داد. بعد كه مجموعه »انقالب 57« پخش 
شد، سراغ همان مدير رفتم و گفتم حداقل همان 
تصاوير را به من بده تا نشان دهم چه دروغ هايي 
درباره انقالب گفته اند! جالب اس��ت باز هم گفت 
نمي دهم! من نمي دانم در ذهن مديران آرشیو چه 
مي گذرد، من اگر جاي آنها بودم به مستندسازان 
انقالبي مي گفتم بیايید از آرشیو استفاده كنید و 
درباره انقالب تا مي توانید مستند بسازيد. آرشیو 
صداوسیما آنقدر غني است كه از االن تا 30 سال 

ديگر هم مي شود از تصاويرش مستند ساخت. 
چرا آرشيو به آن س�وي مرزها مي رود 
اما در اختيار جوان هايي كه مي خواهند 

براي انقالب كار كنند، قرار نمی گيرد؟
واقعاً نمي دانم جواب اين سؤال چیست، اگر اسم 
اين كار را خیانت نگذاريم چه اس��مي مي شود 
براي آن انتخاب كرد؟! اين آرشیو را مي خواهند 

براي چه زماني؟
س�اخت مس�تند در ايران هن�وز هم 
وابسته به حمايت نهادها و ارگان هاست، 
چه زماني مي ش�ود به سمت استقالل 

سينماي مستند رفت؟
دلیل اصلي اش كمبود منابع مالي است و مستند ها 
معموالً بازگش��ت س��رمايه ندارند. براي همین 
س��اخت مس��تند بدون حمايت از عهده فرد بر 
نمي آيد. نكته دوم به منابع و آرشیو ها بازمي گردد 
ك��ه در اختیار نهاد ه��ا و ارگان هاس��ت. آنها هم 
كه تصوير و اطالعات به بی��رون نمي دهند! من 
براي ساخت مستند »پدر طالقاني« سراغ مركز 
اس��ناد انقالب اس��المي رفتم و از آنها تصاويري 
از »تقي ش��هرام« و »وحید افراخته« خواستم، 
گفتند نداريم، پیش خودم گفتم مگر مي ش��ود 
من مستندساز كلي تصوير از اين دو نفر دارم، ولي 

مركز اسناد انقالب اسالمي نداشته باشد!

گفت وگوي »جوان« با كارگردان »پدر طالقاني« بعد از رونمايي در سينما حقيقت

 طالقاني پدر ملت بود 
و مصادره شدنی نیست

   محمدصادق عابدينی
دبير جشن منتقدان سينمايي در رابطه با تأمين مالي جشنواره 
گفت: اين موضوع نيز بايد مانند رأي دادن هايمان پاك و تميز 
باشد و ما سعي كرديم اين اتفاق رخ دهد و پاك و تميز جلو برويم. 
در نشست رسانه اي جش��ن منتقدان خانه سینما، كامران ملكي، 
بازرس انجمن منتقدان و مجري نشست درباره منابع مالي برگزاري 
اين دوره از جش��ن، توضی��ح داد: برگزاري جش��ن و كیفیت آن و 
تأمین منابع مالي در اين وضعیت اقتصادي به شدت سخت است 
و تش��كل هايي مانند انجمن منتقدان اصاًل صالح نمي بینند سراغ 
پول هايي كه معلوم نیست از كجا مي آيد، بروند. ملكي با بیان اينكه 
جعفر گودرزي دبیر جشنواره، تالش زيادي براي تأمین مالي جشن 
كرده است، افزود: امسال كار نسبت به سال گذشته سخت تر شد و 
او از سويي ناگزير بود اين مراسم را برگزار كند و خوشبختانه با هر 
مشقتي اين اتفاق افتاد و من به عنوان بازرس به اين تالش تبريك 
مي گويم. گودرزي نیز ادامه گفت: حرف هاي آقاي ملكي در رابطه با 
تأمین مالي جشنواره درست است، بايد مانند رأي دادن هايمان پاك 
و تمیز باشد و ما سعي كرديم اين اتفاق رخ دهد و پاك و تمیز جلو 
برويم. امسال تعداد بیشتري براي برگزاري اين جشن شركت كردند 
و اين اتفاق خوبي است. در كل بايد در سینما به يك بزنگاه كیفي 
برسیم و فكر مي كنم جشن منتقدان بتواند اين هدف را پیش ببرد. 
اين جشن تنها جشني است كه سلیقه در آن نقش اصلي ندارد. دبیر 
جشن منتقدان خانه س��ینما درباره جزئیات برگزاري اين جشن، 
گفت: جشن منتقدان امسال 27 آذر در ايوان شمس برگزار مي شود. 
قصد داريم در اين مراس��م، از اصغر رفیعي جم، اسحاق خانزادي و 

سعید عقیقي تجلیل كنیم. به برگزيدگان 40 سال سینماي كودك 
هم جايزه مي دهیم. گودرزي در پاسخ به سؤالي درباره انتخاب محل 
برگزاري جش��ن، توضیح داد: آنقدر هزينه برخي سالن هاي مورد 
نظر ما باال بود كه نتوانستیم اين اتفاق را به گونه اي ديگر رقم بزنیم. 
اصاًل تمايل ندارم در اين مورد بیشتر صحبت كنم و واقعاً برايم جاي 
تعجب دارد كه براي كار فرهنگي تا اين حد هزينه اعالم مي كنند. 
وي همچنین با اشاره به حواشي سال گذشته، ابراز امیدواري كرد 
جشن امسال بدون حاشیه برگزار ش��ود. در ابتداي اين مراسم از 
پوستر جشن منتقدان و نويسندگان رونمايي شد. آرمان داوودي 
طراح اين پوستر درباره المان هاي به كاررفته در آن گفت: نزديك 
به 15 اتود براي طراحي اين پوستر زده شد. منتقد مانند آينه اي در 
ذهنم بود و در نهايت به اين طرح رسیدم. طرح روي پوستر عینك 
است. عینك وودي آلن به من ايده داد و پس از صحبت هاي فراوان به 
نتیجه نهايي رسیدم و سعي كردم سادگي كامل در اين طرح باشد. 

هم جذابیت بصري و هم رنگ و بوي ايراني مدنظرم بود.

حميد حسام: 

 بدون تعصب بپذيريم ادبيات دفاع مقدس 
ظرفيت جهاني شدن دارد
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پیروزى در دورانديشى و دورانديشى 

در به كارگی��رى صحیح انديش��ه و 

انديشه صحیح به رازدارى است.

محمدباقر معلم مدير دفتر موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما مطرح كرد

ساخت آثار موسيقايي براي 40 سالگي انقالب

   سيدمرتضي ذاكر
مدي�ر مرك�ز موس�يقي و س�رود ص�دا و س�يما مي گوي�د: 
ب�راي 40 س�الگي انق�الب دو اث�ر موس�يقايي توليد ش�ده 
اس�ت. هويت دين�ي و فرهنگي، دلي�ل مان�دگاري ملت ما و 
تم�دن ما بوده ك�ه آن هم به خاط�ر وج�ود ُخرده فرهنگ ها 
اس�ت.  گرفت�ه  ش�كل  كش�ور  مختل�ف  نق�اط  در 
محمدباقر معلم مدير دفتر موسیقي و سرود سازمان صدا و سیما 
در مورد روال كاري اين دفتر در پذيرش و پخش آثار موسیقايي از 
شبكه هاي مختلف صدا و سیما در گفت و گو با تسنیم مي گويد: ما 
سامانه اي داريم كه در اين سامانه سعي مي كنیم تمام مالحظات 
دغدغه مندان اين حوزه را رعايت كنیم. طي بخش��نامه ش��وراي 
معاونین، اگر اثري از سازمان پخش شود و مجوز دفتر موسیقي را 
نداشته باشد، مدير شبكه مسئول آن است. اگر كاري بدون مجوز 
ما منتشر شود، تذكر مي دهیم يا اينكه عدم صالحیت فرد دعوت 

شده را به مسئوالن شبكه تذكر مي دهیم. 

معلم در ادامه با اشاره به اينكه ساخت برنامه هاي تخصصي درباره 
موسیقي جزو مس��ئولیت هاي دفتر موسیقي سازمان نیست، در 
رابطه با پروسه پخش موس��یقي در تلويزيون مي افزايد: در دفتر 
موسیقي كارشناس��اني هستند و ش��وراي مجزايي داريم، حتي 
كارهايي كه در وزارت ارشاد مجوز گرفته اند، براي پخش در صدا 
و سیما باز هم بايد مجوز بگیرند چراكه آثاري كه در وزارت ارشاد 
مجوز مي گیرند، با اين فرض تأيید مي شوند كه جامعه هدفشان 
مثاًل 3هزار نفر و براي مخاطب خاص است، اما در اينجا مخاطب 
عامه  مردم هستند و ممكن اس��ت هر برنامه میلیون ها مخاطب 
داشته باشد. در اينجا بايد ساليق مختلف لحاظ شود. اگر قرار است 
هر موسیقي در تلويزيون پخش شود، بهترين را انتخاب مي كنیم. 
وي همچنین در مورد بهره گیري از چهره هاي مطرح موس��یقي 
ايراني در تولید آثار متنوع خاطر نشان مي كند: ما در دفتر موسیقي 
صدا و س��یما آخرين كاري را كه براي 40 س��الگي انقالب انجام 
داده ايم اثري از آقاي پیمان س��لطاني است. ايشان از آهنگسازان 
موس��یقي ايراني اس��ت و اثري كه براي ما س��اخته اند براساس 
موس��یقي ايراني و موس��یقي مقامي اس��ت. كار ديگري را آقاي 
حسین پرنیا در دست دارد. از بزرگان و تمام كساني كه به دنبال 

استعدادهاي تازه هستند در اينجا رفت و آمد دارند. 
مدير دفتر موسیقي و سرود سازمان صدا و سیما با تأكید بر اينكه 
دلیل ماندگاري ما هويت ديني و فرهنگي ماست، اظهار مي دارد: 
تمام تمدن هايي كه با ما بوده اند از میان رفته اند و آنچه از فرهنگ 
ما باقي مانده به خاطر وجود ُخ��رده فرهنگ ها در نقاط مختلف 

كشور است.

مهرداد فرخزاد درگذشت
مه�رداد فرخ�زاد، ب�رادر ف�روغ فرخ�زاد صب�ح روز 
درگذش�ت.  ته�ران  در  بيمارس�تاني  در  گذش�ته 
ب�ود.  فرخ�زاد  خان�واده  بازمان�ده  واپس�ين  او 
محمدرضا كائیني تاريخ پژوه روزنامه جوان درباره او نوشت: از دو 
دهه قبل، همواره در گوشه اي از ذهن، بدين نكته مشغول بوده ام كه 
درباره خانواده فرخزاد ناگفته ها فراوانند و تنها تصاويري از آن تبلیغ 
شده كه دلخواه روش��نفكران و دكانداران بوده است. اين انديشه 
همواره در زمره دلمش��غولي هاي اين قلم بود تا ب��ا پوران فرخزاد 
آشنا شد، يعني از سربند دعوتي كه او از من، براي سخن گفتن در 
مراسم سالمرگ فروغ فرخزاد در خانه اش كرد. از آن پس فرصتي 
فراهم آمد هم براي دانستن درباره آن شاعره و هم به گونه اي عام تر 
درباره اين خان��واده. در آن دوره، مهرداد را هم گ��ذرا ديده بودم، 
بدون مراوده اي. زمان گذشت و مرگ پوران فرخزاد آشنايي ما را 
رقم زد. در روزهايي كه شیمي درماني و پرتو درماني هاي سنگین، 
رمق از او ربوده بود، با مهر و لوطي گري مخصوص به خود، در منزل 
پذيرايم مي ش��د. آزاده بود و داراي زباني ب��از در انتقاد از خانواده و 
نزديكانش. صادق بود و پذيراي حرف حس��اب حتي اگر برخالف 
ذهنیاتش باشد. مي شد مهر و عاطفه اش را به شفاف ترين شكل ديد 
و از آن حظ برد. در تواضع و خودفروبیني اش همین بس كه در طول 
چند دهه اخیر، حتي يك مصاحبه هم درباره خواهر و خانواده اش 
نكرد و ازخودمطرحي بركنار بود. اين درحالي است كه بسا كسان 
كه در ارتباط با خواهر و برادر او در زمره صفحه سیزده نیز محسوب 
نمي شدند، دراين باره فراوان اظهار لحیه كردند. در بیان خاطراتش از 
اغراق پرهیز داشت و مثاًل بارها مي گفت: »فالن مسئله درباره فروغ، 
االن براي عده اي مهم شده و در زمان خود، حتي براي من كه برادر 

او بوده ام هم اهمیت نداشته است.« 
 ...........................................................................................................

 برگزاري نمايشگاه عكس
 »خوبي را معروف كنيم«

جش�نواره  جري�ان  در  كش�وري  برگزي�ده  آث�ار 
عك�س »خوب�ي را مع�روف كني�م« در نگارخانه ه�اي 
درمي آي�د.  نماي�ش  ب�ه  ته�ران  ش�هر  س�طح 
به گ��زارش روابط عمومي مراك��ز فرهنگي- هن��ري منطقه 11، 
جش��نواره عكس »خوبي را معروف كنیم« در بهار و تابستان سال 
96 با هدف معرفي و ترويج س��بك زندگي اسالمي- ايراني، ترويج 
ارزش ها و فضايل اخالقي و مهرباني، تشكیل گروه هاي همیاري در 
زمینه مهرباني و بهره گی��ري از ظرفیت خانواده ها در زمینه ترويج 
فرهنگ خوبي و مهرباني، با طیف گسترده اي از موضوعات از قبیل 
مهرباني با طبیعت، مردم، والدين، خانواده و ... از فروردين 96 آغاز 
شد و با برگزاري مراسم اختتامیه در تیر 96 به پايان رسید. الزم به 
ذكر است اين برنامه در دو بخش مسابقه عكس و پويش برگزار شد. با 
خاتمه جشنواره بر اساس نظرات داوران جشنواره متشكل از مسعود 
زنده روح كرماني، محمد نوروزي و مهدي سروري به دبیري احسان 
رأفتي، 50 فريم عكس از بین هزارو400 فريم عكس ارسالي از سوي 
200 عكاس شركت كننده در برنامه انتخاب شد تا در نگارخانه هاي 

سطح شهر تهران در معرض ديد عالقه مندان قرار گیرد. 
 ...........................................................................................................
دبير شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما:

 رفتار با مجري هتاك 
سخت تر از چيزي است كه اعالم شد 

دبير شوراي نظارت بر س�ازمان صداوسيما درباره افزايش 
فرهن�گ جس�ارت ب�ه مخاط�ب و مهم�ان در برنامه هاي 
صداوسيما گفت: مورد اخيري كه در ش�بكه شما رخ داده 
است با متخلفان اين موضوع چه از طرف شبكه و چه از طرف 
سازمان صداوسيما برخورد انجام شده و حتي بنده اطالع 
دارم كه برخوردي كه با مجري برنامه شده بسيار سخت تر 
از برخوردي اس�ت كه در رس�انه ها منتش�ر ش�ده است. 
محمدحس��ین صوفي در گفت و گ��و با مهر اف��زود: ما هم اين 
رفتارها را تأيید نمي كنیم و حتي ب��ا موارد اندكي كه رخ داده 
است برخورد كرده ايم اما اينطور نیست كه بتوانیم بگويیم اين 
مسئله تبديل به يك فرهنگ شده است، البته چند ماه پیش 
نیز ش��وراي نظارت در مورد رفتار نامناسب اين مجري و يكي 
دو نفر ديگر، گزارش مش��روحي را براي س��ازمان صداوسیما 
ارس��ال كرده بود كه منجر به تذكر به اين افراد هم شد. زماني 
مي توانی��م، بگويیم يك رون��د دارد اتفاق مي افتد كه ش��اهد 
تعداد زيادي از اين اتفاقات باشیم. ما در شبكه هاي راديويي و 
تلويزيوني مجريان بسیار زيادي داريم كه اكثراً هم باسابقه و 
باسواد هستند و در میان اين تعداد تنها شاهد اندك تخلفاتي 
بوديم كه حتماً هم با اين متخلفان توسط سازمان صداوسیما 
برخورد مي شود. دبیر ش��وراي نظارت بر سازمان صداوسیما 
درباره نبود فرهنگ عذرخواهي توس��ط اف��رادي كه مرتكب 
اين خطاها ش��ده اند مثل داور »دس��تپخت« و بي احترامي او 
به شركت كننده يادآور شد: در راديو و تلويزيون مسئول يك 
برنامه تهیه كننده است و در آن برنامه تهیه كننده به جاي داور 
عذرخواهي كرد. صوفي درباره نظ��ارت بر رويكرد مجريان در 
تلويزيون گفت: وقتي كه ش��ما تخلفي را مش��اهده مي كنید، 

معنايش اين نیست كه نظارتي وجود ندارد.

نويد   پارسا     ديده بان

    فرزين ماندگار
 نويسنده دفاع مقدس درباره ظرفيت ادبيات و خاطرات 
دفاع مقدس براي جهاني ش�دن گفت: بدون جانبداري 
و تعص�ب بپذيريم ك�ه ادبي�ات دفاع مق�دس ظرفيت 
جهان�ي ش�دن دارد. يك بار اين ح�رف از زبان كس�ي 
اس�ت كه جنگ را دي�ده و در اين ح�وزه فعاليت كرده 
ام�ا يك بار ه�م اين اقب�ال از س�وي خوانن�ده كتاب از 
بيرون مرزهاس�ت كه به نظرم بخش دوم مهم تر اس�ت. 
حمید حسام در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران پويا مي افزايد: 
در نمايش��گاه هاي بین المللي گاه اين اتف��اق رخ داده كه با 
تحلیلگر غربي صحبت مي كنیم و او دست روي كتابي در اين 
حوزه مي گذارد و تحسین مي كند كه ما هنوز به ظرفیت آن پي 
نبرده ايم. به عنوان نمونه، ادبیات روس اساساً ادبیات جنگ شان 
است. اگر روس ها توانسته اند آثارشان را جهاني كنند، با آثاري 
بوده كه درباره جنگ نوش��ته اند، به طوري كه گفته مي شود 
قله  و آثار برجسته ادبي شان از ادبیات جنگ شان است، البته 
ما اين ادعا را نداريم كه ادبیات دف��اع مقدس، قله هاي ادبي 
فارسي در طول تاريخ است، با وجود آثاري چون شاهنامه و... 
اين ادعاي درستي نیست اما با توجه به شرايط ادبیات معاصر و 
زمان حاضر مي توان گفت كه آثار مكتوب در اين حوزه زمینه و 
ظرفیت جهاني شدن داشته و دارند اما نكته مهم تر در اين امر، 
پیدا كردن راه هاي جهاني شدن است. افرادي كه مي توانند در 

اين راه قدم بردارند، بايد اين مسیر را طي كنند. 
به اعتقاد اين نويسنده دفاع مقدس، ادبیات دفاع مقدس اعم 
از نظم و نثر، درست اس��ت كه به فضاي جنگ مي پردازد اما 
سرشار از مباني اخالقي و انساني است؛ مباني اى كه نیازها و 
عاليق مشترك همه انسان هاست. جنگ در عین اينكه فضاي 
خشونت بار و مذمومي بود، اما يك زندگي بود. همه اتفاقاتي كه 
در زندگي رخ مي دهد، در جنگ نیز جريان دارد. از سوي ديگر، 
جنگ ما از جنس دفاع بوده و الزمه آن حضور گسترده مردم 
است از اين جهت يك تفاوت ماهوي دارد با ديگر جنگ  ها كه 
صحنه گردان آنها ارتشي ها و ژنرال ها بوده اند. حضور مردم با 
آن فضاي ساده اي كه اقش��ار مختلف از دانش آموز و دانشجو 
گرفته تا ديگ��ر گروه هاي مردمي در جبه��ه رقم زدند، بافت 
جديدي را در دل جنگ ساخت. اين اولین نكته جذاب براي 
خواننده غیر فارسي زبان است و بازخورد آن را در صحبت هاي 
افراد غیر ايراني شنیده ام. تصور اولیه آنها اين است كه در آن 
سوي مرزها وقتي ارتش عراق حضور دارد، در مرزهاي ايران 

نیز ارتش مجهزي بوده كه هشت سال با يكديگر جنگیده اند، 
اما بعد از خواندن اين آثار متوجه مي شوند كه از همان ابتداي 
تهاجم عراق در سال 57 تا عملیات مرصاد و آخرين روزهاي 
جنگ، اين مردم هستند كه حضوري فعال در جبهه ها دارند. 
حس��ام در ادامه مي افزايد: نكت��ه دوم، ظرفیت هاي معنوي 
و اعتقادي اس��ت. در جنگ تحمیلي حماس��ه ظرف شده و 
مظروف آن، اعتقادات و معنويات اس��ت. شايد برخي معتقد 
باشند كه وجود اين مفاهیم كار را براي مترجم سخت مي كند، 
چون جنس مباحث اعتقادي و معن��وي در فرايند ترجمه و 
معادل سازي كلمات سخت اس��ت، به عنوان نمونه ما درباره 
واژه »شهادت« يك مفهوم قرآني در ذهن داريم، ولي مترجم 
بدون در نظر گرفتن اين مفهوم آن را برابر »كش��ته« كه يك 

اسم مفعول است، قرار مي دهد. 
به گفته حسام سومین نكته اين است كه در امر ترجمه ادبیات 
دفاع مقدس طي سال هاي اخیر فعالیت هاي متعددي انجام 
شده و اتفاقاتي رخ داده اس��ت. افراد عالقه مند به اين حوزه، 
زبان هاي انگلیسي، فرانسه، اسپانیولي و... را آموختند و اقدام 
به ترجمه برخي از آثار كردند، اما وقتي اين ترجمه ها به دست 
مخاطبان غیرايراني رسید، نتوانست ارتباط مد نظر را ايجاد 
كند، زيرا برخي از مفاهیم مطرح شده براي مخاطب غیرايراني 
جذاب و قابل فهم نبود. نمونه هايي وجود دارد كه مثاًل استاد 
دانشگاهي كتابي را ترجمه كرده، اما يك دانش آموز در لندن 
با آن ارتباط برقرار نكرده  است، از اين جهت گفته اند كه زبان 
مادري مترجم بايد زبان كش��ور مقصد باشد و زبان فارسي، 
زبان دوم او. اين نكته خیلي مهمي است كه بسیاري از ناشران 
ما به آن واقف ش��ده و س��عي كرده اند با چنی��ن مترجماني 
ارتباط برقرار كنند. موضوع ديگر قاب��ل بحث در اين حوزه، 

پیكره مندي در ارتباطات جهاني است.

در نشست خبري دوازدهمين جشن نويسندگان و منتقدان سينما

دبير جشن منتقدان سينمايي وعده شفافيت مالي داد 
    ادبیات

دبير شانزدهمين جشنواره شعر و داستان جوان: 

هدف كشف استعداد هاي جوان است  
دبي�ر ش�انزدهمين جش�نواره ش�عر و داس�تان ج�وان ب�ا اش�اره ب�ه 
پايي�ن آم�دن س�ن ش�ركت كنن�دگان در اي�ن جش�نواره، ه�دف 
از برگزاري ش�عر و داس�تان جوان را كش�ف اس�تعداد هاي نو عن�وان كرد. 
محمد پر حلم، مع��اون فرهنگي حوزه هنري گی��الن، گفت: تمام��ي فعالیت هاي 
دبیرخانه اي الزم براي برپايي اين جش��نواره در تهران انجام شد و ما در گیالن تنها 
میزباني آن را بر عهده داريم. پر حلم در ادامه افزود: حوزه هنري استان گیالن تمامي 
تالش خود را براي برپايي هرچه بهتر اين جش��نواره به كار مي گیرد تا زحمات همه 
كساني كه براي جش��نواره قدمي برداشته اند به بار بنش��یند. معاون فرهنگي حوزه 
هنري گیالن در ادامه گفت: سن شركت كنندگان از 30 به 25 سال كاهش يافته است 
و جشنواره با تیم ملي »ب« حركت مي كند، بنابراين آن را اتفاق خوبي مي دانم. پر حلم 
ادامه داد: يك بخش ويژه در اين جشنواره در نظر گرفته شده است. اين بخش مدح 
پیامبر)ص( و وحدت اسالمي است. در اين بخش 38 اثر از سوي 25 نفر دريافت شده 

است، مجموعاً راه يافتگان 65 نفر هستند كه 28 نفر خانم و 37 نفر آقا هستند. 
معاون فرهنگي حوزه هنري گیالن ادام��ه داد: به تمام افرادي كه به مرحله نهايي 
جشنواره راه يافته اند 800 هزار تومان پرداخت خواهد شد، ضمن اينكه هزينه اياب 
و ذهاب نیز پرداخت مي شود. وي در مورد افتتاحیه و اختتامیه اين جشنواره گفت: 
در اين جشنواره و در مراسم پاياني قرار است از دو پیشكسوت با نام هاي »م. مويد« 
و »مجید دانش آراس��ته« تجلیل به عمل آيد. 20 آذرماه افتتاحیه ش��انزدهمین 
جشنواره در تاالر حكمت استان گیالن برگزار خواهد ش��د. صبح و عصر نیز قرار 
است دو كارگاه با حضور شاعران و نويسندگان و اس��اتید كشوري برپا شود. عصر 
چهارشنبه 21 آذر از س��اعت 18 در دانشكده كش��اورزي گیالن و تاالر مطهري 

اختتامیه اين جشنواره برپا خواهد شد. 

ما سي و چند سال اس��ت كه هيچ 
حرفي درب��اره ش��خصيت هاي 
انق��اب نزدي��م و كس��اني پي��دا 
فض��ا  اي��ن  از  ك��ه  مي ش��وند 
سوءاستفاده كنند و امثال آيت اهلل 
طالقان��ي را م��ال خ��ود مي كنند


