
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5543 | سه ش��نبه 27 آذر 1397 | 10 ربیع الثان��ی 1440 |  اذان ظه��ر: 12:01 | 
غروب آفتاب: 16:53 | اذان مغرب:13: 17 | نیمه شب شرعی:23:16 |      اذان صبح فردا: 05:39 | طلوع آفتاب فردا: 07:09 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

   فرزين ماندگار
به بهانه والدت امام حسن عسكري)ع( سراغ 
يكي از نويسندگان حوزه ادبيات ديني كودك 
رفتيم. از مجيد مالمحمدي از سال 69 تاكنون 
حدود 50 جلد كتاب در زمينه هاي داس�تان، 
شعر و تحقيق منتشرشده اس�ت. حدود 20 
كت�اب از كتاب ه�ا در جش�نواره هاي كتاب 
سال كشوري مانند كتاب سال واليت، كانون 
پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان، س�الم 
بچه ها، پوپك، بنياد دفاع مقدس، مهدويت، 
حوزه علميه قم و اشراق برگزيده  شده اند. اين 
نويسنده هم اكنون سردبير مجله پوپك است 
و از آخرين كتابي كه از او چاپ شده  مي توان 
ب�ه مجموعه م�ژده گل اش�اره كرد كه نش�ر 
جمكران آن را روانه بازار كتاب كرده اس�ت. 
چرا به رغ�م قدمت و ق�وت ادبيات در 
اي�ران، در دوره اي ب�ه ادبي�ات كودك 
چندان توجهي نش�د و به شكل مدرن 
آن تا اوايل دهه 70 اتفاق مهمي در اين 
حوزه رخ نداد اما به نظر مي رسد از دهه 
70 به بعد ادبيات كودك توانست جايگاه 

بهتري براي خود دست و پا كند؟ 
ادبیات ك��ودك در ح��ال حاض��ر وضعیت خوب 
و مطلوبي دارد ام��ا دهه 70 دهه ش��كوفايي بود 
چراكه آن دوران مجالت و نشريات فراواني فعالیت 
مي كردند. بهترين آثار ما نیز در همان دوران متولد 
ش��د. مجالتي مانند كیهان بچه ه��ا كه قديمي تر 
بودند تا مجالتي كه از اواسط دهه 60 شكل گرفتند 
و در دهه 70 به اوج رسیدند، مانند سروش نوجوان، 
سالم بچه ها، رش��د و بقیه. يك علت مهم همین 
مجالت بودند. اين مجالت نويسندگان و شاعران 
جديد را ب��ه جامعه فرهنگي معرف��ي كردند. اين 
وضعیت به صورت نسبي تا دهه 80 ادامه يافت اما 
در دهه 90 مجالت ما آن قوت سابق را نتوانستند 
ادامه بدهند و افت كردند. مسائل مالي و درآمدي 
و حضور پررنگ فضاي مجازي از علل اين مسئله 
بودند، اين مسائل مجالت را به تعديل نیرو يا بعضاً 
به تعطیلي كشاند. گرچه در اين میان استثناهايي 
مانند پوپك، كیهان بچه ها، سالم بچه ها و سنجاقك 
همچنان ادامه مي دهند. اين طیف نويسندگان در 
درازمدت به نوش��تن كتاب روي آوردند. در واقع 
مجالت دروازه ورود نويس��ندگان به دنیاي نش��ر 
ش��دند. وضعیت كتاب به صورت كلي بهتر بوده و 
است؛ هم نسبت به گذشته خودشان و هم نسبت به 

مجالت. نويسندگان و آثارشان از نظر كمي و كیفي 
بهتر شده اند، مخصوصاً در حیطه ادبیات ديني. 

ادبيات كودك در حاضر چه وضعيتي 
دارد و توليدات ده�ه اخير را چگونه 

تحليل مي كنيد؟
ما نويسندگان خوبي داريم. آنها خالق آثار مطرحي 
حتي در سطح جهاني هس��تند. گرچه بسیاري از 
كارهاي خوب و زيبا ترجمه نشده است. متأسفانه 
مشكل گراني كاغذ و مسائل حوزه چاپ، شمار كم و 
توزيع ضعیف فعالً از عوامل ضعف تولید آثار فاخر در 

زمینه ادبیات كودك و نوجوان به شمار مي آيد. 
درباره آسيب شناسي ادبيات كودك، 
مهم ترين نق�اط مثب�ت و همين طور 
ضعف هاي اين حوزه را در چه مواردي 

مي دانيد؟
من عالوه بر كارهاي خودمان، آثار ادبیات ديني 
ساير كش��ورهاي اس��المي را هم تقريباً ديده ام. 
درباره نقاط قوت معتقدم آث��ار ما جايگاه بهتري 
دارند. اين باالتر بودن هم در زمینه نويس��ندگي 
و هم محتواس��ت و هم تصويرگري. نويسندگان 
ما س��راغ مس��ائلي رفته اند كه نويسندگان ديگر 
كشورهاي اس��المي يا س��راغش نرفته اند يا اگر 
رفته اند به قدرت كارهاي خودمان نیست. از سوي 
ديگر در زمینه تولید آثار فانت��زي، آثار ديني، در 
بازآفريني و بازنويس��ي افس��انه ها و متون كهن، 
همچنین در تألیف كتاب هاي اخالقي و همین طور 
كمك آموزشي ما به نقاط مطلوبي رسیده ايم. در 
زمینه نقاِط ضع��ف همان طور ك��ه عرض كردم 
مسائل حاش��یه اي مانند گراني كاغذ، نابساماني 
وضعیت دنیاي نشر و عوامل اقتصادي باعث شده 
است نويسندگان ما نتوانند با تمركز باال اثرشان را 
تولید كنند و به سمت مسائل ديگري بروند تا از آن 

طريق خودشان را تأمین كنند. 
چرا درباره ائمه هدي)عليهم الس�الم( 
به صورت يكس�ان در حيط�ه ادبيات 

داس�تاني ورود پيدا نكرده ايم؟ درباره 
برخي ش�ان كتاب هاي بيش�تري كار 
كرده اي�م و درب�اره برخ�ي خيلي كم. 
مث�اًل خ�ود ش�ما و جن�اب پوروهاب 
ي�ك مجموع�ه 14 جل�دي درب�اره 
14معصوم)ع( به نام مژده گل كار كرديد 
كه در جمك�ران چاپ و منتش�ر كرده 
است اما مجموعه هاي اينچنيني بسيار 

انگشت شمار است؟ 
پاسخ دادن به اين س��ؤال آسان نیست. يك مقدار 
برمي گ��ردد به عاليق ش��خصي. خ��ب نمي توان 
نويس��نده اي را مجب��ور كرد حتي ممكن اس��ت 
نويسنده اي با پیشنهاد مالي باال، باز هم قبول نكند 
كار كند. از طرف ديگر، منابع تاريخي و علمي هم 
اثرگذار است. كتاب هايي كه درباره حضرت علي)ع( 
يا امام حسین)ع( نوشته شده اند از كتاب هايي كه 
درباره امام حسن عسكري)ع( منتشر شده خیلي 
بیشتر هستند. طبیعتاً در اين ش��رايط نويسنده 
ترجیح مي دهد خودش را كمتر درگیر كند، چون 
نمي داند اثري كه درباره امام حسن عسكري)ع( كار 
كرده است، آيا توسط ناشر پذيرفته مي شود يا نه. 

در مق�ام نويس�نده، چ�ه نظ�رات و 
پيش�نهادهايي ب�راي از بي�ن ب�ردن 
كاس�تي ها و اثرگذاربودن نكات خوب 

پيشنهاد مي كنيد؟
اول آنكه بايد مش��كالت پیش روي نويسندگان 
برطرف ش��ود، خصوص��اً مش��كالت اقتصادي. 
مش��كالت فني و چاپ نیز در وهل��ه بعدي بايد 
برطرف ش��ود. متولیان اثرگ��ذار اين ح��وزه با 
تمهیدات گوناگون مي توانن��د در اين روند تأثیر 
بگذارند. مواردي چون اختصاص يارانه به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم به اين حوزه از هنر و 
ادبیات. توزيع سبد كتاب در میان اقشار گوناگون 
به شكل ارزان از نويسندگان اين مقطع نمونه هايي 
از حمايت هاي آنان مي تواند باشد. در رابطه با چاپ 
آثار ديني، سفارش سوژه هاي اخالقي و ديني كه 
مورد نیاز بچه هاست و همچنین حمايت مالي و 
معنوي و در اختیار قرار دادن منابع و مستندات 
تاريخي. در اين صورت حتماً ما شاهد آثار بهتر و 
كارهاي قوي تر خواهیم بود، چون نويس��ندگان 
كودك و نوجوان ما افرادي با فاهمه قوي، پرتالش 

و عالقه مند به كار در اين زمینه هستند. 
شما عموماً در حيطه ادبيات ديني كودك 
و نوجوان آثارتان را خلق كرده ايد. به نظر 
شما مفاهيمي با بار مذهبي مانند انتظار، 
ظهور و امثالهم چگونه در فضاي ادبيات 

كودك تبلور پيدا مي كند؟
در همه مقوله هاي تخیلي، فانتزي، آموزشي، رمان 
و داس��تان كوتاه دستمان براي نوش��تن در مورد 
»انتظار« باز است. اين س��وژه آنقدر جذاب است 
و كش��ش دارد كه به راحتي دستمايه خوبي براي 
تألیف كتاب هاي خوب از مقطع پیش دبستاني تا 
دبیرستان باش��د. اين امر البته حمايت معنوي و 
پیگیري متولیان امر مهدويت را مي طلبد. معتقدم 
بايد به ناش��راني مانند جمكران كه اخیراً در حوزه 
ادبیات كودك و نوجوان خصوصاً ادبیات ديني آثار 
فاخر و باكیفیت چاپ مي كنند دست مريزاد گفت. 
تالششان س��تودني اس��ت. كیفیت و كمیت آثار 

منتشر شده در اين حوزه قابل تأمل است.

گفت و گوي »جوان« با نويسنده ادبيات ديني براي كودك 

  »انتظار« براي كودكان 
دريايي از مفاهيم را دربر مي گيرد

     نويد پارسا
ك�ارگ�ردان مجم�وع�ه تل�وي�زي�وني »م�وس�ي)ع(« 
از رون�د پي�ش ت�ولي�د و انتخ�اب ب�ازيگ�ر نق�ش 
اي��ن س�ري�ال گف�ت.  ح�ض�رت م�وس�ي)ع( در 
جمال ش��ورجه كارگردان مجموعه تلويزيوني »موسي)ع(« 
درباره پیش تولید و انتخاب بازيگران اين مجموعه تلويزيوني 
به باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: هنوز به طور جدي بازيگر 
نقش حضرت موسي)ع( را انتخاب نكرده ام اما با توجه به جلسه  
با رئیس سازمان صدا و س��یما و آغاز پیش تولید، بايد جدي تر 
به فكر انتخاب بازيگر باش��م، البته براي انتخاب بازيگر نقش 
حضرت موسي)ع( از يك نابازيگر تئاتري كه به معارف اسالمي 
آشنايي دارد، استفاده مي كنم. وي در ادامه بیان كرد: قاعدتاً 
بازيگري كه براي نقش حضرت موسي)ع( انتخاب مي شود، كار 
اولش است. احتماالً به فراخور قصه زندگي حضرت موسي)ع( 
از بازيگ��ران و لوكیش��ن هاي خارجي هم به��ره مي بريم و از 

ظرفیت هاي آنها استفاده مي كنیم. 
اين كارگردان مجموعه هاي تلويزيوني در ادامه درباره استفاده 
از جلوه هاي بصري و ويژه در تولید سريال حضرت موسي)ع( 
تصريح كرد: اس��تفاده از جلوه هاي ويژه در اي��ن مجموعه به 
دلیل معجزاتي كه حضرت موس��ي)ع( داش��تند، كار سختي 
است. ايش��ان در زندگي خود 9 معجزه الهي داشتند كه همه 
آنها را خداوند براي اثبات رس��الت حضرت نازل كرد. نش��ان 
دادن اين معجزات كار آساني نیست اما ان شاءاهلل از نیروهاي 
داخل كشور كه آشنا با »س��ي جي« و جلوه هاي كامپیوتري 

هستند، استفاده مي كنیم و به طور قطع سوپروايزري را انتخاب 
خواهیم كرد و چندين دفتر تدوي��ن و كامپیوتري در اين كار 

دخیل خواهند بود. 
شورجه درباره استفاده از بازيگران و لوكیشن خارجي در اين 
مجموعه گفت: به احتمال زياد از بازيگران خارجي براي بازي 
در اين مجموعه دعوت خواهیم كرد. نظر مس��ئوالن رس��انه 
ملي بر اين اس��ت كه مجموعه حضرت موس��ي)ع( به صورت 
بین الملل��ي و فرامرزي پخش ش��ود، البته خ��ودم با برخي از 
بازيگران جهان عرب رايزني هايي را انجام داده ام تا بتوانیم با به 
كارگیري اين عزيزان گستره مخاطبان اين سريال را وسیع تر 
كنیم. وي در ادامه درباره انتخاب لوكیشن ها افزود: پیش بیني 
دقیقي براي انتخاب لوكیشن  هاي خارجي ندارم ولي چند كشور 
از جمله الجزاير را براي تصويربرداري در نظر گرفته ام، البته آنها 
پیشنهاد سرمايه گذاري در اين مجموعه را هم داده اند. ان شاءاهلل 

كه بتوانیم از جغرافیاي آن منطقه هم استفاده كنیم. 

مصطفي رحماندوست در نخستين روز از جشنواره قصه گويي عنوان كرد

قصه گويي هنوز هم در جامعه رواج دارد
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هيچ ثروتی چ�ون عقل و هيچ 

فقرى چون نادانی نيست. هيچ 

ارثی چون ادب و هيچ پشتيبانی 

چون مشورت نيست.

پيش بيني عضو كميسيون تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه

وزارت ميراث فرهنگي 40 درصد كوچك تر از سازمان خواهد شد

   محمد صادقي
مهرداد الهوتي عضو كميسيون مشترك تبديل سازمان ميراث 
فرهنگي به وزارتخانه مي گوي�د، وزارتخانه ميراث فرهنگي 
40درصد از س�ازمان ميراث فرهنگي كوچك تر خواهد بود. 
با تصويب مجلس ش��وراي اسالمي روند تبديل س��ازمان میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه آغاز شده است، 
اگرچه ش��وراي نگهبان، براي موافقت با تاس��یس اين وزارتخانه 
شرط رعايت موازين ش��رعي را مطرح كرده، مخالفت جدي براي 
ايجاد وزارتخانه وجود ندارد و تنها دولت است كه از اين بابت ابراز 
نارضايتي مي كند. مهرداد الهوت��ي درباره علت عدم تمايل دولت 
براي ايجاد وزارت میراث فرهنگي با اشاره به اينكه سازمان میراث 
فرهنگي تاكنون در همه دولت ها حیاط خلوت شده است، مي گويد: 
»انتصابات در اين سازمان دلبخواهي است؛ زماني در دولت قبل يك 
مدير چندشغله را بر رأس اين سازمان قرار دادند و در دولت كنوني 
هم در بر  هه اي فردي بر مسند رياست س��ازمان نشست كه مدير 

تقسیمات وزارت كشور بود.« وي با انتقاد از اينكه رئیس سازمان 
میراث فرهنگي به يك باره معاون رئیس جمهور مي شود، مي افزايد: 
»آيا فردي كه بخواهد وزير باشد مي تواند به اين سادگي رأي اعتماد 
مجلس را دريافت كند؟ او بايد پاسخگو باشد و براي وزير شدن ايده 
و برنامه بدهد تا مجلس كاري را به وي بس��پارد.« الهوتي با بیان 
اينكه گردشگري يك صنعت اس��ت و بخش مهمي از اقتصاد دنیا 
از اين طريق مي چرخد، تصريح مي كند: »تبديل سازمان میراث 
فرهنگي به وزارتخانه يك پیام بزرگ براي امريكايي ها دارد و آن اين 
است كه اگر آنها براي فروش نفت ايران فشار آوردند، ما با استفاده 
از صنعت گردشگري، اقتصاد خود را تقويت مي كنیم.« اين نماينده 
مجلس با اشاره به اينكه دولت قانون ششم توسعه را براي مخالفت 
با وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگي بهانه می كند، مي گويد: 
»بر اساس قانون برنامه شش��م دولت بايد ساالنه 3درصد كوچك 
شود تا در پايان برنامه شاهد كوچك شدن 15درصدي آن باشیم، 
در مصوبه مجلس بر رعايت اين حكم برنامه ششم در تبديل سازمان 
میراث فرهنگي به وزارتخانه تأكید شده است. از آنجا كه دولت راغب 
به اين كار نیست، به اين قضیه رنگ و لعابي مي دهد، در حالي كه 
سؤال ما اين اس��ت كه چرا بايد جواب عملكرد يك سازمان تحت 
عنوان معاونت رئیس جمهور را رئیس جمهور به مجلس بدهد و چرا 

خود آن تشكیالت نبايد مسئولي پاسخگو داشته باشد.«
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است: »اگر سازمان 
میراث فرهنگي به وزارتخانه تبديل شود 40درصد نسبت به االن 
كه سازمان است كوچك تر خواهد شد، لذا مصوبه مجلس نه تنها 

دولت را فربه نمي كند كه كوچك تر هم مي سازد.«

 روايت 258 روز تبعيد آيت اهلل خامنه اي 
به ايرانشهر ترجمه مي شود

نش�ر صهب�ا در نظ�ر دارد كت�اب »ب�ر تبعي�د« رواي�ت 
خامن�ه اي  آي�ت اهلل  تبعي�د  روز   258 از  مس�تند 
كن�د.  ترجم�ه  عرب�ي  زب�ان  ب�ه  را  ايرانش�هر  ب�ه 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، »بر تبعید« روايتي است از 
تبعید آيت اهلل سیدعلي خامنه اي به شهرهاي ايرانشهر و جیرفت 
در دوران اختن��اق پهلوي دوم. اين كتاب ب��ه دوران 258 روزه 
تبعید ايشان در سال هاي 56 و 57 مي پردازد؛ دوره مهمي كه به 
جزئیات آن پرداخته نشده و اتفاقات و وقايع آن، از دسترس خارج 
بود. آنچه در كتاب »برتبعید« آمده، داس��تان و تاريخ گذشته 
نیست؛ تصوير زيبايي است از سبك زندگي و مبارزه و مردم داري 
يك مرد الهي كه مي تواند براي امروز و فرداي همه ما الگو باشد. 
اين اثر روايتي است مستند كه در درجه اول، بر بیانات و خاطرات 
مقام معظم رهبري استوار است و پس از آن، بر خاطرات ياران 
نزديك ايشان در آن دوران. نشر صهبا كه اين اثر را منتشر كرده 
اس��ت، در نظر دارد كتاب را به عربي ترجمه و در سي و دومین 

دوره نمايشگاه كتاب تهران عرضه كند. 
در بخشي از اين كتاب مي خوانیم: »مجازات تبعید، به همت و 
صبر، فرصتي شد براي رساندن صداي انقالب و شنیدن صداي 
مردم دردمند. صدالبته اگر ساواك تبعات اين تبعید براي رژيم 
را مي دانست، آزادي و فعالیت سیدعلي آقا را در مشهد، به اين 
مجازات ترجیح مي داد.« عالقه مندان براي تهیه نسخه فارسي 
اين كتاب مي توانند به فروش��گاه اينترنتي انتشارات صهبا به 

نشاني www. jahadi. ir مراجعه كنند. 
...........................................................................................................

تازه ترين اثر بهاء الدين خرمشاهي 
منتشر شد

»دل هم داليلي دارد« عنوان تازه ترين كتاب از بهاء الدين 
خرمش�اهي، پژوهش�گر اس�ت كه بر مبناي اصالت ايمان 
و اس�تقالل معرفت شناس�ي دي�ن نوش�ته ش�ده اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا،  اين كتاب كه از سلس��له 
»دين پژوهي« نشر ناهید است، اثري است در روانشناسي دين 
كه يكي از پیشگامان آن ويلیام جیمز است كه نظريه و كتابي 

به نام »اراده معطوف به ايمان« دارد. 
ايمان از اقناع دل پديد مي آيد. مراد از دل، آنگونه كه در تمام 
زبان هاي بشري سابقه دارد، قواي دّراكه است، البته با عقل هم 
پیوند دارد و امید و عش��ق و ايمان حاصل تأمالت آن است، به 
تعبیر ديگر به شرح داليل دل در ايمان آوردن مي پردازد. عنوان 
اين كتاب از جمله معروف پاسكال متفكر و دانشور بزرگ قرن 
هفدهم فرانسه  كه در كتاب »انديشه ها«ي او آمده گرفته شده 

است: »دل داليلي دارد كه عقل از آنها خبر ندارد.« 
نش��ر ناهید »دل ه��م داليل��ي دارد« را در قطع رقع��ي و در 

172صفحه و به قیمت 22هزار تومان منتشر كرده است. 
...........................................................................................................
»قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«  

راهي تركيه شد
رايت مجموعه »قصه هاي خوب 
براي بچه هاي خوب« كه از زمره 
نخستين كتاب هاي نوشته شده 
در حوزه ادبيات داستاني كودك 
اس�ت درتركيه فروخته ش�د. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
پويا، انتشارات زنگین تركیه رايت 
مجموعه هشت جلدي »قصه هاي 
خوب ب��راي بچه هاي خوب«، نوش��ته مهدي آذري��زدي را از 
انتشارات امیركبیر خريداري كرده است. اين انتشارات قرار است 

اين مجموعه را به زبان تركي استانبولي منتشر كند. 
»قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« مجموعه كتابي است به 
قلم مهدي آذر يزدي كه داستان هاي كهن را براي كودكان و به 
زبان كودكانه، بازنويسي كرده است. او اولین نويسنده اي است 
كه در ايران به فكر نوشتن داس��تان براي كودكان و نوجوانان 
افتاد، به همین دلیل اس��ت كه عنوان »پ��در ادبیات كودك و 
نوجوان ايران« را ب��ه او داده اند. وي اولین كت��اب از مجموعه 
هشت جلدي »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« را در سال 
1336 توسط مؤسسه انتشاراتي امیركبیر منتشر كرد و براي 
اين اثر در سال 1342 )1967 میالدي(، برنده جايزه يونسكو 
شد و سال 1345 جايزه كتاب سال را از آن خود كرد. برخي از 
كتاب هاي اين مجموعه از سوي شوراي كتاب كودك به عنوان 

كتاب برگزيده سال پذيرفته شده اند. 
مجموعه  هشت جلدي »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« 
به قل��م مهدي آذريزدي ش��امل »قصه هاي كلیل��ه و دمنه«، 
»قصه هاي مرزبان نامه«، »قصه هاي سندبادنامه و قابوس نامه«، 
»قصه هاي مثنوي مولوي«، »قصه هاي قرآن«، »قصه هاي شیخ 
عطار«، »قصه هاي گلس��تان و ملستان« و »قصه هاي چهارده 
معصوم )ع(« مي شود. اين اثر تاكنون به زبان های اسپانیايي، 

ارمني، چیني و روسي ترجمه شده است.

    ديده بان نويد پارسا 

   فرزين ماندگار
مصطفي رحماندوست در مراسم تجليلش در جشنواره 
قصه گويي گفت: برخالف ذهنيتي كه وجود دارد و برخي 
فكر مي كنند قصه گويي فقط در گذشته رواج داشته بايد 
بگويم كه اتفاقاً قصه گويي هنوز هم در جامعه رواج دارد. 
مراس��م نخس��تین روز از بیس��ت و يكمین دوره جشنواره 
بین المللي قصه گويي روز گذشته در كانون پرورش فكري 
ك��ودكان و نوجوانان برگزار ش��د و طي آن در مراس��مي از 
مصطفي رحماندوست كه پدر معنوي اين جشنواره و به نوعي 

بنیانگذار آن به شمار مي رود، تجلیل شد. 
رحماندوس��ت در س��خنان خود در مراس��م تجلیل عنوان 
داشت: 40 س��ال قبل من به فكر قصه گويي افتادم و به اين 
نتیجه رسیدم كه اين ماجرا را در ايران سر و ساماني بدهم. 
در دانش��گاه عالمه طباطبايي براي اين موضوع درسي دو 
واحدي ايجاد كردم و وقتي ديدم منبعي براي مطالعه در اين 
زمینه نیست، اولین كتاب را درباره اصول اين كار نوشتم كه 
كتاب خوبي نبود و بعد از س��ه نوبت تجديد چاپ انتشارش 
متوقف شد و ديگر هم فرصت نكردم تا آن را بازنگري كنم. 
من به قصه گويي فكر كردم چون مقدمه مطالعه بیشتر است. 
برخي از كتاب هايي هم كه در اين زمینه در ايران ترجمه شد 
از خارج از كشور من خريدم و به آقاي چیني فروشان دادم تا 

در كانون ترجمه و منتشر شود. 
وي در ادام��ه در اظهارات��ي عجیب گفت: ام��روزه برخي از 
خبرنگارهاي فالن فالن ش��ده! وقتي مي خواهند مصاحبه 
كنند س��ؤال مي كنند كه چ��را وضعی��ت قصه گويي مانند 
س��ابق نیس��ت و رواج ندارد؟ در واقع مي خواهند حرف در 
دهان بگذارند. من مي گويم كه اتفاقاً خیلي هم رواج دارد و 
خیلي بیشتر از قبل هم رايج است. در دنیا هم همین  است. 
قصه گويي در دنیا امروزه امري فراگیر شده و البته ما در ايران 
ظرفیت زيادي ب��راي آن داريم. اتفاقات امروز كش��ور ما در 
زمینه قصه گويي در گذشته سابقه نداشته و ما صاحب يك 

جشنواره بین المللي براي اين مسئله هستیم. 
اين شاعر و نويسنده در پايان از رونمايي از ايده تازه خود با 
عنوان قصه گويي تعاملي در جشنواره سال جاري قصه گويي 

و در قالب كارگاه خبر داد. 
در بخ��ش ديگ��ري از اين مراس��م غالمرضا امام��ي نیز در 
سخناني عنوان كرد: از من خواسته شده كه درباره 50 سال 
دوستي ام با رحماندوست در پنج دقیقه صحبت كنم. مايلم 
ياد كنم از شاعراني كه براي كودكان ش��عر سروده اند و ياد 

كنم از محمدطاها كودك شهید اهوازي. تصوير او را كه امروز 
در اينجا ديدم متوجه شدم داعشیان هرگز شعر نخوانده اند. 
هرگز جهان را زيبا نديده اند. بوي گلي به وجد نیاوردتشان. 
در چشم آنها چیزي جز خشم و خون نیست و شعر در مقابل 

آنها مي خواهد به جهان رنگ بدهد. 
وي ادامه داد: رحماندوست ش��اعر است و شاعران به جهان 
مي افزايند. شاعران جهان را زيبا مي سازند و شاعري چون او 
از غم ها مي كاهد و به شادي ها مي افزايد. اگر كودكان شادي 
را در زندكي نبینند از زندگي و زندگان در بزرگسالي انتقام 

خواهند گرفت. 
رحماندوست زندگي را آسان مي گیرد و فضاهاي تازه اي در 
آن براي ما ترسیم مي كند. از او مي خواهم بیشتر شعر بگويد 
و از خدا هم همین را مي خواه��م. از او مي خواهم زندگي را 

براي ما زيباتر ترسیم كند. 
فريدون عموزاده خلیلي نیز در ادامه اين مراسم در سخناني 
عنوان كرد: وقتي از آقاي رحماندوست صحبت مي كنیم از 
كه صحبت مي كنیم. از يك داستان نويس؟ از يك مترجم؟ 
از يك معلم؟ او همه اينهاس��ت و هیچ كدام از اينها نیست. 
آدم هاي معمولي از امكان دنیا استفاده مي كنند و آدم بهتر 
آدمي است كه بهتر از دنیا استفاده كند. شاعران به دنیاي ما 
زيبايي اضافه مي كنند و براي اين كار از تخیل و تجربه شان 
بهره زيادي مي برند. ارزش يك ش��اعر و قصه نويس نیز در 
همین مس��ئله اس��ت؛ در میزان توانايي او در زيباتر كردن 

دنیاي پیرامون ما.
وي ادامه داد: كار نويسنده و شاعر كاري است كه آفريننده 
جهان ما كرده است. شاعر و نويسنده اي مانند رحماندوست 
صاحب آثاري اس��ت كه هر يك گوش��ه اي تازه به جهان ما 
مي افزايد و اين يعني شاعر و نويسنده اي مثل رحماندوست 

بیشتر از يك انسان معمولي به گردن ما حق دارد.

جديدترين جزئيات از ساخت دومين سريال عظيم تلويزيون
يك نابازيگر آشنا به معارف اسالمي در نقش حضرت موسي)ع(  »سوءتفاهم« با تغييراتي 

براي اكران آماده مي شود
فيل�م س�ينم��ايي   »س�وءتف�اه�م« ب�ه كارگ�ردان�ي احم�درض�ا 
معتم�دي ك�ه س�ال گ�ذش�ته در جش�ن�واره فج�ر ب�ه اك�ران 
درآم�د ب�ا ايج�اد تغيي�رات�ي، آم�اده اك�ران عم�وم�ي م�ي ش�ود. 
به گزارش»جوان« به نقل از روابط عمومي فیلم، »سوءتفاهم« كه محصول 
سازمان هنري رسانه اي اوج است با بهره گیري از بازيگران شاخص، با دستمايه 
طنز سراغ مفهوم فراواقعیت در دنیاي امروز رفته و پیچیدگي روابط اجتماعي 

را به تصوير مي كشد. 
اين فیلم با نسخه 113دقیقه اي خود در جشنواره فیلم فجر شركت كرده بود 
ولي براي اكران عمومي در دي ماه نسخه 93 دقیقه اي فیلم به نمايش گذاشته 

مي شود. به عالوه تغییراتي در پايان بندي فیلم ايجاد شده است. 
در اين فیلم پژمان جمش��یدي بازيگري كه بیشتر در نقش بازيگر فیلم هاي 
كمدي بازي كرده اس��ت، در يك نقش جدي در كنار مري��ال زارعي به بازي 
مي پردازد. جمشیدي براي ايفاي اين نقش، كانديداي سیمرغ بلورين بهترين 

بازيگر نقش مكمل مرد در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر شد. 
هانیه توسلي، كامبیز ديرباز، اكبر عبدي و مهدي فخیم زاده از ديگر بازيگران 
اين فیلم سینمايي هستند كه هر يك نقش��ي متفاوت را در جلوي دوربین 
احمدرضا معتمدي بازي كرده اند. هانیه توسلي نیز به خاطر بازي در اين فیلم 

نامزد بازيگر نقش مكمل زن در جشنواره شد. 
فیلم سینمايي سوءتفاهم در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر در بخش هاي 
بهترين طراحي لباس، بهتري��ن صدابرداري و بهتري��ن طراحي صحنه نیز 

كانديدا شده بود.

متأسفانه مش��كل گراني كاغذ 
و مس��ائل ح��وزه چاپ، ش��مار 
ك��م و توزي��ع ضعي��ف فع��ًا از 
عوام��ل ضع��ف تولي��د آث��ار 
فاخر در زمينه ادبي��ات كودك 
و نوج��وان ب��ه ش��مار مي آي��د

    سينما


