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   محمدصادق عابديني
پخ�ش ي�ك گ�زارش خب�ري متف�اوت از 
تلويزيون با موضوع قاچاق سوخت در فضاي 
مجازي بازتاب هاي زيادي داش�ت. خبرنگار 
صداوس�يمای مركز ف�ارس، س�وژه قاچاق 
سوخت را تا زير دريا دنبال كرده و راضي نشده 
با چند گفت و گو و يك تحليل سطحي كارش 
را به پايان ببرد. اقدام سعيد پرويزي در تهيه 
يك گزارش حرف�ه اي از معضل بزرگ قاچاق 
سوخت كه ابعاد پنهاني از وسعت و چگونگي 
عملك�رد باندهاي قاچ�اق را نمايش مي داد، 
عالوه بر توجه مخاطبان صداوسيما، تحسين 
معاون مطبوعات�ي وزير ارش�اد را نيز درپي 
داشت. با سعيد پرويزي در حالي كه مشغول 
تهيه گزارش جديدي بود، گفت و گو كرديم. 
گزارش قاچاق س�وخت بازتاب هاي 
زيادي داشت، در زمان تهيه گزارش 
فكر مي كرديد كه اي�ن كار تا اين حد 

گل مي كند؟
ما ب��ه عن��وان فع��االن رس��انه كار خودمان را 
مي كنیم، چه شما كه در مطبوعات هستید و چه 
ما كه در صداوسیما هستیم. مهم اين است كه در 
هر رسانه اي وقتي گزارشي را شروع مي كنیم آن 
را در میانه كار رها نكنیم و سوژه را تا انتها دنبال 
كنیم. من هم يا گزارشي را شروع نمي كنم يا كار 
را تا انتها مي برم فرقي هم نمي كند كه گزارش را 
در تهران تهیه كنیم يا شیراز يا يك استان مرزي 
كشور، براي اغناي مخاطب بايد به ابعاد مختلف 

موضوع گزارش پرداخت. 
با توجه به استقبالي كه از اين گزارش 
شده، به نظر مي رسد صداوسيما بايد 
بيش از اين به گزارش هاي تحقيقي و 

ميداني بپردازد!
ما در دوره اي هستیم كه كنترل دست مخاطب 
است و وقتي از محتواي يك رسانه خوشش نیايد 
آن را عوض مي كند. فضاي مجازي هم دسترسي 
به اخبار را گس��ترش داده اس��ت. گزارش هاي 
خبري اگر مخاطب را راضي كند، قطعاً رس��انه 
را دنبال خواهد كرد. اگر رسانه گزارشي را تولید 
كند كه بعد از پخش آن بیننده سؤالي در ذهنش 
باقي نماند و كاماًل اغنا شده باشد، اعتمادش به 

رسانه افزايش پیدا مي كند.
به نظر م��ن هم باي��د در گزارش ه��اي خبري 
تلويزيوني بیشتر به سمت گزارش هاي اسنادي، 
تحقیقي و میداني برويم، ج��اي اين گزارش ها 
در رس��انه هاي ما خالي است. ما نیازمند تربیت 
خبرنگاراني هستیم كه به تولید اين گزارش ها 
عالقه مند باش��ند و حتي با گوش��ي موبايل هم 

گزارش میداني تهیه كنند. 
در اين گزارش مردم با مس�ير قاچاق 
س�وخت آش�نا مي ش�وند، اما كمتر 
متوجه سختي تهيه گزارش شده اند!

تهیه گزارش خب��ري س��ختي هاي خودش را 
دارد، اما براي مخاطب پرداختن به اصل گزارش 
مهم تر اس��ت تا اينك��ه چه س��ختي هايی براي 
تهیه آن وجود داش��ته و اص��اًل لزومي ندارد كه 
مخاطب از آن باخبر ش��ود. در اين گزارش هم 
اينك��ه چطور قاچاق س��وخت انجام مي ش��ود 
ارجحیت داش��ت تا اينكه ما براي تهیه گزارش 
پنج دقیقه اي چه سختي هايي را تحمل و چطور 
غواصي يا تجهیزات تهیه كرديم. براي تهیه اين 
گزارش بعضي روزها از صبح تا بعد از ظهر منتظر 

فیلمبرداري بوديم. 
تا به ح�ال دو گزارش درب�اره قاچاق 
س�وخت تهيه كرده ايد، قطعًا بعد از 
گزارش اول، حساسيت قاچاقچي ها 

برانگيخته شده بوده!
براي تهیه اين گزارش ه��ا به مناطقي رفتیم كه 
از نظر لهجه، بومي نبودي��م و همه از وجود فرد 
غیربومي غريبه باخبر مي ش��دند، به خصوص 
قاچاقچي ها كه كار خالف را به صورت حرفه اي 
انجام مي دهند، روي اين موضوع حساس بودند. 
بعد از تهیه گ��زارش اول، م��ن را در آن منطقه 

شناخته بودند، وقتي دوباره به آنجا رفتم، سراغم 
آمدند و پرسیدند كه براي چه به آنجا بازگشته 
ام؟! من هم براي اينكه توجه قاچاقچي ها جلب 
نشود، گفتم كه براي گردش آمده ام و خانواده 
ام در هتل هستند. زماني هم كه در قايق بوديم 
به خاطر حركت سريع قايق به دريا پرت شديم و 
اگر جلیقه نجات نبود مشخص نبود كه چه باليي 

بر سرمان مي آمد. 
پيش از اين هم به خاطر گزارش هاي 
افش�اگرانه اي كه توليد ك�رده ايد با 

مشكل روبه رو شده بوديد؟
باالخره در اين گزارش ها چالش��ي وجود دارد و 
عده اي كه منافع ش��ان به خطر مي افتد، ساكت 
نمي نشینند. در گزارشي كه چندي پیش درباره 
اختالط گندم و خ��اك تهیه ك��ردم، عده اي از 
همین ها جلوي س��ازمان آمده بودن��د و من را 
تهديد مي كرديد ولي كار رس��انه آدم عاش��ق 
مي خواهد. من شغلم را دوست دارم و با عشق و 
عالقه آن را انجام مي دهم و وقتي روي گزارشي 
متمركز مي شوم به اين فكر مي كنم كه چطور با 
يك سناريوي خوب گزارشي تهیه كنم كه به دل 

بیننده بنشیند. 
گزارش قاچاق سوخت كه گويا خيلي 
به دل نشسته است، بعد از پخش آنها 

بازتاب هايش را ديده ايد؟
تاثیر گزارش و بازتاب هاي��ش كه خیلي خوب 
بوده اس��ت و به خصوص در فضاي مجازي يا با 
تلفن و ارسال پیامك دوس��تان رضايت خود را 
ابراز كرده اند ولي براي خودم مهم تر اين اس��ت 
كه با رفتن به اعماق دريا، مسیر قاچاق سوخت 
توس��ط يك خبرنگار كشف ش��د، اينكه ما يك 
مسیر تاريك را روشن كرده ايم و ابعاد قاچاق را 

نشان داده ايم اهمیت دارد. 
به روشن ش�دن يك مس�ير تاريك 
اشاره كرديد، چقدر اين كار توانسته 
جلوي تاريكي ه�ا را بگيرد و به نتايج 

مثبت برسد؟
گزارشي داشتم درباره قاچاق خاك از كشور كه 
بعد از آن مجلس قانوني را مصوب و فروش خاك 
را ممنوع كرد ي��ا گزارش قط��ع درختان بلوط 
زاگرس كه بعد از آن با افرادي كه درختان را قطع 
مي كردند و كوره هاي تولی��د زغال ايجاد كرده 
بودند برخورد شد و اكنون تعدادشان به شدت 

كاهش يافته است. 
براي گزارش بعدي سراغ چه سوژه اي 

مي رويد؟
اين را بگويم ك��ه هیچ ك��س نمي تواند جلوي 
رسانه را در كشیدن گوش افرادي كه حق مردم 
را مي خورن��د بگیرد. وقتي ي��ك گزارش منفي 
تهیه مي كنم، اول از همه خودم ناراحت مي شوم 
كه چرا بايد چنین مشكالتي در كشورمان باشد! 
براي گزارش ه��اي بعدي هم قص��د دارم روي 
خبر هاي مثب��ت كار كنم و چند س��وژه خوب 
هم دارم، به نظرم مردم ما نیازمند گزارش هاي 
امیددهنده هستند؛ چیزي كه در وضعیت فعلي 

جايش خالي است.

 گفت وگوي»جوان« با خبرنگاري
 كه براي افشاي مسير قاچاق سوخت به دريا زد 

 سوژه را تا انتها دنبال مي كنم 
چون كنترل در دست مخاطب است!

چهل و پنجمين مراسم شب ش�اعر ويژه پاسداشت احمد 
علوي در نخلستان سازمان هنري رسانه اي اوج برگزار شد. 
در مراسم شب شاعر ويژه پاسداشت احمد علوي كه با حضور 
چهره هاي فرهنگي، ادبي و شاعران برگزار شد، جواد حیدري 
مدير عامل مجمع ش��اعران اهل بیت)ع( صداقت را مهم ترين 
ويژگي شعر احمد علوي نامید. وي ادامه داد: علوي فردي است 
كه پیش از شنیدن نقدهاي ش��عرش، آن را منتشر نمي كند و 

همیشه سعي مي كند كار خود را بهبود بخشد. 
حی��دري در پايان با تش��كر از ادام��ه پیدا ك��ردن برنامه هاي 
شب شاعر اظهار داش��ت: از حسین قرايي تش��كر مي كنم كه 
سال هاست اين برنامه را با س��ختي هاي فراوان و مشغله هاي 
زياد برگزار كرده اس��ت و اجازه نداده شمع محفل شب شاعر 
خاموش گردد. در ادامه اين مراسم احمد بابايي شاعر آيیني با 
برشمردن ويژگي هاي احمد علوي وي را شاعر حرفه اي خواند 
كه طمع و هوس از آث��ار او دور مانده اس��ت. وي ادامه داد: در 
دوره اي زندگي مي كنیم كه سبك زندگي ما ارادت پرور به اهل 
بیت)ع( نیست و براي اينكه اشعار نسبتي با ساخت الهي داشته 
باشد، راه سختي داريم ولي علوي توانسته در همین دوره و زمانه 
اشعاري بسرايد كه مي توان آن را شعر تراز آيیني نامید. بابايي 
با برشمردن ويژگي هاي شعر احمد علوي تعادل بین واقعیت 
و تخیل را نقطه تمايز اشعار او دانس��ت و در پايان بیان داشت: 
علوي مخاطب شناس است، حدود مخاطب شناسي را مي داند و 
هیچ گاه مفهوم امامت و واليت در سرودن اشعار را براي رسیدن 

به طبع قلم و حس شاعرانه فدا نكرده است. 

دكتر صنعتي ديگر سخنران اين مراسم بود كه سال هاي زيادي 
را با احمد علوي سپري كرده است. وي با اشاره به اخالق حسنه 
علوي گفت: هر گاه قبض روح پیدا مي كنم با همنشیني با احمد 
علوي بسط روح پیدا مي كنم و دوستي با او را نعمتي براي خود 
مي دانم. صنعتي اظهار داش��ت: امیدوارم زندگینامه ايش��ان 
مكتوب گردد تا هزاران جوان بتوانن��د از اين عزتي كه خدا به 
ايشان داده است درس زندگي بگیرند. ناصر فیض ديگر شاعري 
بود كه در خصوص علوي به ايراد سخن پرداخت. وي گفت: من 
قريب به دو دهه اس��ت كه احمد علوي را مي شناسم، دانش و 
طبع شاعرانه اش به قاعده در كنار هم قرار گرفته است. خیلي ها 
دانش دارند ول��ي اين دانش ديني كمكي به شعرش��ان نكرده 
است. علوي متفاوت است ولي اين تفاوت به ابتذال نمي رسد و 
در يك چارچوب قرار دارد. اين مراسم با تقدير از احمد علوي و 
همسرش به پايان رسید و مجمع جهاني شاعران اهل بیت)ع( 

نشان درجه يك خود را به اين شاعر اهل قم اهدا كرد.

 مي توانيم پرچم انيميشن كشور را
باالتر ببريم
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ش�كيبايی دو گون�ه اس�ت؛ 

ش�كيبايی ب�ر آنچ�ه خ�وش 

نمی داری و شكيبايی در آنچه 

دوست می داری.

فهرست 9 فيلم برگزيده بخش بهترين فيلم غيرانگليسي زبان اسكار 2019 اعالم شد

اسكار هم فالكت »بدون تاريخ، بدون امضا« را حذف كرد

   مصطفي شاه كرمي
آكادمي اس�كار با انتش�ار فهرس�ت نامزده�اي بهترين فيلم 
غيرانگليسي زبان خود، در اقدامي قابل پيش بيني فيلم »بدون 
تاريخ، بدون امضا« را از ليس�ت منتخبان خ�ودش حذف كرد. 
اواخر ش��هريور ماه س��ال جاري بود كه بنیاد س��ینمايي فارابي و 
هیئت انتخاب فیلم ايراني براي رقابت در رشته اسكار بهترين فیلم 
خارجي زبان طي بیانیه اي اعالم كردند كه فیلم »بدون تاريخ، بدون 
امضا« به كارگرداني وحید جلیلوند را براي نمايندگي سینماي ايران 
در نود و يكمین دوره اسكار انتخاب كرده اند. بعد از انتشار اين خبر 
انتقادات زيادي نسبت به معرفي اين فیلم به عنوان نماينده رسمي 
ايران به آكادمي اسكار شكل گرفت. از آنجايي كه در آن بازه زماني 
آثار قوي تر و البته پاكیزه تري مثل فیلم ارزش��مند و اس��تراتژيك 
»به وقت شام« وجود داش��ت كه مي توانست سینماي كشورمان را 
نمايندگي كند در كمال ناباوري اين فیلم حتي در بین س��ه گزينه 
پاياني هیئت انتخاب هم وجود نداشت. روز گذشته وقتي آكادمي 

علوم و هنرهاي سینمايي »اسكار«، فهرس��ت نامزدهاي 9 بخش 
بهترين فیلم غیرانگلیس��ي زبان، بهترين چهره پ��ردازي، بهترين 
موسیقي متن و... را منتشر كرد، خبر حذف نماينده ايران نه تنها مهر 
تأيیدي بر انذار رسانه ها و نخبگان دلسوز سینما در مورد اين انتخاب 
اشتباه بود بلكه آب سردي بر پیكر تندروهايي است كه مدعاي تالش 
براي اعتالي فرهنگ و هنر ايران اسالمي نزد آنها بیشتر يك جمله 

است تا اعتقادي محكم و راسخ. 
مدافعان اين روسیاهي فرهنگي حتماً خواهند گفت كه از كجا معلوم 
اگر فیلم به وقت شام حاتمي كیا هم به عنوان نماينده سینماي ايران 
معرفي مي شد، امكان برگزيده شدن داشت؟ كه در پاسخ به اين سطح 
از نگاه نوك دماغي بايد گفت كه حداقل امتیاز ارسال فیلم به وقت شام 
اين بود كه داوران جايزه اسكار به جاي ديدن تصوير پلشت و سیاه و 
كثیف جامعه ايراني در فیلم»بدون تاريخ...«، مجاهدت و مظلومیت 
ايراني ها و مردم مسلمان و ستمديده س��وريه و منطقه در مواجهه با 
جريان تكفیري و نیز رشد تكنیكي سینماي ايران را مشاهده مي كردند 
و در عین حال مش��اهده مي كردند كه داعش به عنوان مولود تفكر و 
سیاست اربابان سیاست غرب دست به چه فجايعي در منطقه ما زده 
است. واقعیت تأسف آور اين اس��ت كه برخي تصمیم سازان سینما 
بعد از گذشت 40 سال از پیروزي انقالب اسالمي هنوز نمي خواهند 
تكلیف خودشان را با دشمنان كینه توز مردم و كشورشان روشن كنند. 
اين اتفاق نشان داد در روزگاري كه افكار عمومي جهان تشنه حقیقت 
است، بنیاد فارابي به جاي استفاده از فرصت طاليي به دست آمده براي 
تبیین اهداف اسالم و انقالب، استعداد و توانايي خاصي در سوزاندن 

فرصت ها و مشي كوركورانه در بزنگاه هاي مختلف دارد.

 بازي با زبان فارسي 
مثل بازي با مرزهاي ايران است 

يك ش�اعر و م�درس دانش�گاه مي گوي�د: زبان فارس�ي 
يك�ي از اركان اي�ن كش�ور و اس�تقالل و هويت ماس�ت. 
كس�ي كه ب�ا خ�ط فارس�ي ب�ازي مي كن�د ان�گار دارد با 
مرزهاي ما بازي مي كن�د و بولدوزر انداخته اس�ت و دارد 
ميدان نق�ش  جه�ان و تخت  جمش�يد را خ�راب مي كند. 
اس��ماعیل امین��ي در گفت وگ��و با ايس��نا ب��ا بی��ان اين كه 
غلط نويسي ها چند جور اس��ت كه فقط يك جور آن در فضاي 
مجازي ديده مي ش��ود، اظهار ك��رد: انواع غلط نويس��ي ها در 
فضاهاي ديگر هم هست، مثاًل در كتاب ها و مقاله ها اخیراً يك 
عده تعمداً بازي كردن با خط را ش��روع كرده اند، به طور مثال 
كلمات مركب را ش��ديداً گسسته مي نويس��ند در اين حد كه 

»امروز« را »ام روز« مي نويسند. 
وی افزود: بخشي از اين غلط نويسي ها تعمداً و طراحي شده براي 
از بین بردن خط فارس��ي و گسسته سازي از متون كهن است. 
اين بخش در فضاي مجازي هم هست كه كاماًل تعمدي است. 
همچنین برخي از كساني كه گرايش هاي قومي دارند كلمات 
فارس��ي يا عربي را تعمداً غلط مي نويس��ند، مثاًل »محبت« را 
»مهبت« مي نويسند. كس��اني كه به زبان فارسي عالقه مندند 
حتماً بايد نس��بت به اين بخش كه كاماًل طراحي  ش��ده است، 
واكنش نش��ان دهند، چ��ون در زبان هاي ديگر كس��ي اجازه 

نمي دهد اين طور با رسم الخط شان بازي كنند. 
...........................................................................................................
مهدويان: »بين المللي« در جشنواره ها 

فقط يك اسِم سنجاق شده است
»محمدحسين مهدويان« كارگردان فيلم هاي »ايستاده در 
غبار« »ماجراي نيمروز« و »التاري« درباره جشنواره هاي 
موضوع�ي و بين الملل�ي ن�گاه نس�بتًا متفاوت�ي دارد. 
محمدحس��ین مهدويان كارگ��ردان س��ینما در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران پويا عنوان كرد: من ب��ه راحتي نمي توانم 
با جشنواره هايي كه به شكل موضوعي برگزار مي شود ارتباط 
برقرار كنم. به  نظرم الزم نیست جش��نواره ها تقسیم بندي ای 
برمبناي موضوعي داشته باشند، چون در اين صورت هزاران 
جشنواره بايد برگزار شود، كما اينكه اين اتفاق در ايران مي افتد 
و هر كس با هر موضوعي قصد برگزاري يك جش��نواره اعم از 
فیلم، تئات��ر و... را دارد و اين باعث مي ش��ود تا م��ن به عنوان 
فیلمساز احساس كنم ش��ايد در فالن جش��نواره  موضوعي، 
در ارزياب��ي فیلم ها توجه ب��ه ارزش هاي هن��ري و جنبه هاي 

محتوايي گم شود. 
وي افزود: در 40 سال گذش��ته فیلم هاي زيادي با موضوعات 
مربوط به مقاومت وجود داش��ته اس��ت و برگزاري جشنواره 
مقاومت هر دو سال يك بار باعث مي شود تا فیلم ها ارزيابي شود، 
اما به شرط اينكه به يك فهم برسیم كه چطور مي خواهیم اين 

جنبه موضوعي را كنار جنبه هاي هنري اثر بررسي كنیم. 
...........................................................................................................

جهان سيمين دانشور از نگاه دوستان
انجمن آثار و مفاخ�ر فرهنگي در 
كتابي جديد ب�ه زندگ�ي و نقش 
تأثيرگذار زنده ياد سيمين دانشور 
بر ادبيات داستاني ايران مي پردازد؛ 
زني كه با »سووشون« فصلي جديد 
زد.  رق�م  اي�ران  ادبي�ات  در 
پس از درگذشت سیمین دانشور 
در 18 اسفند 90، آثار متعددي درباره زندگي او و همسرش، 
جالل آل احمد منتشر شد؛ آثاري كه تالش دارند به زندگي يك 
زوج نويسنده كه جزو تأثیرگذاران در ادبیات داستاني معاصر 
هستند، از نزديك بپردازند. كتاب »زندگینامه و خدمات علمي 
و فرهنگي دكتر سیمین دانشور« كه به كوشش انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگي منتشر و به قلم جمعي از نويسندگان و دوستان 
دانشور نوشته شده، نمونه اي اس��ت از اين دست از آثار كه به 
تازگي روانه بازار كتاب شده است. اين كتاب تالش دارد در عین 
پرداختن به ويژگي ها و تأثیرگذاري زنده ياد دانش��ور بر حوزه 
ادبیات داستاني ايران، به زندگي او از نگاه برخي از دوستانش 
نیز بپ��ردازد، از اين جه��ت كتاب حاضر مي توان��د براي تمام 
مخاطباني كه با داستان هاي دانشور در »جزيره سرگرداني« 
قدم زدند و با »يوسف« در »سووش��ون« همراهي كردند و به 

»شهري چون بهشت« رسیدند، جالب و خواندني باشد.

    ديده بان نويد پارسا 

   معصومه طاهری
محرم امسال »باسم« مداح مشهور عراقي كلیپي با نام »شكرا 
يا حسین علیه السالم« منتشر كرد كه حیرت و تحسین همه 
را برانگیخت. اين كلیپ كه با انیمیشني با كیفیت باال همگام 
با كودكان كار شده است آنچنان حرفه اي و تاثیرگذار ساخته 
شده كه با ديدن آن دوست داشتیم چنین كاري با اين موضوع 
در كش��ور خودمان نیز تولید مي شد تا اينكه كاشف به عمل 
آمد اين كلیپ توسط تیم انیماتور ايراني به نام »نورالزهرا« 
ساخته شده است؛ گروهي گمنام و ناشناس كه آثاري جهاني 
تولید كرده اند، البته فیلم هاي انیمیش��ني »شاهزاده روم« 
و »فیلشاه« قبل از آن توانايي هاي تولید انیمیشن ايراني را 
به اثبات رسانده بودند، اما كمتر كسي مي دانست يك گروه 
ناشناخته نیز در همین راستا با همان توانايي و ظرفیت تولید 

انیمشین، فعال است. 
چند وقت پیش ه��م كلیپي به ن��ام »دس��تت را از جیبت 
دربیاور« منتش��ر ش��د كه تحس��ین محتوايي را در فضاي 
بازي مجازي برانگیخ��ت؛ كلیپي كه فیلمنام��ه و جزئیات 
آن اس��تانداردهاي حرف��ه اي را رعايت كرده اس��ت. جالب 
است بدانید كه اين كلیپ هم توس��ط يك گروه 30 نفره از 

انیماتورهاي جوان ايراني تولید شده است. 
آنها به س��فارش بانكي در دوبي محتواي زيب��ا و ديدني را 
تولید كرده بودند كه در ابتدا تصور مي ش��د يك ش��ركت 
سوپرحرفه اي در خود امريكا آن را ساخته است. اين دو اثر 
در كنار مجموعه هاي موفق »فیلشاه« و »شاهزاده روم« و... 
نشان مي دهد ما مي توانیم در عرصه صنعت انیمیشن بسیار 
موفق عمل كنی��م و قطار خالقیت و توانمندي انیمیش��ن 
كشورمان پیشتازي خوبي دارد. اين روزها هم از تلويزيون 
تبلیغ اولین انیمیش��ن واقع گراي »در مس��یر ب��اران« را 
شاهديم؛ اثري جالب كه حضور بازيگران مطرح در آن ما را 
به ياد انیمیشن »تهران 1400 « بهرام عظیمي مي اندازد. 

در واقع او بود كه اين قطار ريسك پذير و خوابیده در ايستگاه 
را تكان��ي داد و با وجود شكس��ت هاي تج��اري چند فیلم 
انیمیش��ني چون»جمشید و خورش��ید«، تولید انیمیشن 
س��ه بعدي را آغاز كرد، اما اين صنعت نوپا با وجود ظرفیت 
بااليي كه در آن نهفته اس��ت براي صنعتي ش��دن نیاز به 
تكمیل ديگر حلقه ه��اي مكمل دارد. مانند نوش��ت افزار، 
اس��باب بازي، طرح پوش��اك و... )هرچند كم و بیش ديده 
مي شود ولي هنوز در حجم گسترده رونق نگرفته است( تا 
بهتر و بیش��تر جا بیفتد و به عنوان يك نماد از توانايي هاي 

منحصربه فرد جوانان ايراني مطرح شود و پرچم كشورمان 
را در جهان برافراشته كند. 

انیمیش��ن مي توان��د دروازه اي جديد براي تولی��د ثروت و 
اش��تغالزايي محسوب ش��ود اما نیاز به پش��توانه دارد و در 
شرايط اقتصادي كنوني مسئوالن هستند كه بايد بدون هیچ 
چشمداش��تي در حمايت از عوامل اين صنعت چه از منظر 

كاري و چه از منظر نظريه پردازي ياريشان كنند. 
حقیقت امر آن اس��ت كه سیستم فش��ل ديپلماسي ما 
در رايزني هاي فرهنگ��ي و وزارت خارجه توانايي الزم را 
ندارد و همین ضعف باعث شده بسیاري از ظرفیت هاي 
فرهنگي جوانان ايراني براي حضور در بازارهاي جهاني 

معطل و بي اثر بماند. 
هر چند اينترنت و فضاي مجازي تا اندازه زيادي اين ضعف 
را جبران كرده و براي بازاريابي محیط مناس��بي است، اما 
باز هم عوامل رسمي هستند كه مي توانند زمینه پیشرفت 
و س��رعت دهي به اين صنعت جوان را در كشورمان فراهم 
كنند. با اين وجود شركت ها و موسس��اتي كه مي توانند به 
جوانان اين مرز و بوم براي بازاريابي اقتصادي كمك كنند 
هم اهمیت زيادي دارد چراكه اگر دس��تگاه ديپلماس��ي و 
فرهنگي اين جوانان مس��تعد را درنیابد و ياريش��ان نكند، 
آنها مانند ديگر نخبگان وابس��تگي خود را به كشور كم كم 
از دس��ت می دهند و با توجه به اينكه خودشان به سختي 
بازاري پیدا كرده اند به راحتي به توانايي و سرمايه هايي كه 
مي توانند كنارشان باشند دلبسته مي شوند و آنها جذبشان 
مي كنند. در اين مس��یر نزديك ترين راه كشورهاي حوزه 
خلیج فارس در منطقه اس��ت كه از ثمره هن��ري ما به نفع 
خود سود مي برند. بیايیم براي ياري جوانان مستعد و تواناي 
كشورمان آستین همت باال بزنیم تا میوه هاي تالش آنها را 

در كشور خودمان بچینیم.

در چهل و پنجمين شب شاعر صورت گرفت

اهداي نشان درجه يك شعر آييني به احمد علوي  »فرهنگ شناسي شب يلدا«  
و »قصه زندگي من« رونمايي شد

در دومين روز از برپايي بيست ويكمين جشنواره بين المللي قصه گويي از 
كتاب هاي »قصه زندگي من« و »فرهنگ شناسي شب يلدا« رونمايي شد. 
مراسم رونمايي از كتاب »قصه زندگي من« نوشته شرمین نادري و »فرهنگ شناسي 
شب يلدا« به كوشش علي خانجاني روز گدشته در دومین روز از برپايي جشنواره 
بین المللي قصه گويي برگزار شد. در اين مراسم محمدرضا زمرديان رئیس جشنواره 
قصه گويي، مهتاب كرامتي، لیلي رشیدي، احترام برومند، فرهاد حسن زاده، منصور 
ضابطیان و مصطفي رحماندوست حضور داشتند. مصطفي رحماندوست، شاعر 
و نويسنده ادبیات كودك در ابتداي اين مراسم قصه اي كوتاه از آثار منتشرنشده 
خود را خواند. او همچنین درباره كتاب »قصه زندگي من« گفت: اين قصه ها، قصه 
زندگي و تجربه هاي زيستي مردم ايران است كه مكتوب شده اند و اين حركت جاي 
تقدير دارد. شرمین نادري نويسنده كتاب »قصه زندگي من« در اين مراسم با اشاره 
به انتخاب از بین قصه هاي 90 ثانیه اي جشنواره قصه گويي كه تعدادشان بیش از 
180 قصه بوده است، گفت: كتاب »قصه زندگي من« از بهترين اتفاقات زندگي من 
بود. امروز نیز يكي از بهترين روزهاي زندگي من به حس��اب مي آيد چراكه اولین  
اساتید زندگي ام را يك جا در كنار هم مي بینم. او خاطرنشان كرد: اين كتاب قصه 
آدم هايي است كه به من اعتماد كردند و اجازه دادند تا با روايت من به نگارش درآيد. 
نادري با بیان اينكه اين قصه ها قابلیت به نگارش درآمدن داشتند و خیلي ها با آنها 
ارتباط برقرار كرده اند، گفت: چیزي در سرشت قصه است كه وقتي تعريف مي شود، 
اتفاق خوبي مي افتد و سبب همدلي جمعي مي شود؛ چیزي كه االن در كشور خیلي 
به آن نیاز داريم تا از فرهنگ، رنج ها و شادي هاي يكديگر مطلع شويم. او در پايان 
سخنانش از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به اين دلیل كه اجازه داد اين 

قصه ها به روايت قصه اي تبديل شوند، تشكر كرد.

در گزارش��ي كه چن��دي پيش 
درباره اخت��اط گن��دم و خاك 
تهي��ه ك��ردم، ع��ده اي جلوي 
س��ازمان آم��ده بودن��د و من را 
تهدي��د مي كردي��د ول��ي كار 
رس��انه آدم عاش��ق مي خواهد

    خبر


