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داریــم که هنــوز بچههــا آنهــا را ندیدهاند .مثل
قهرمانان و اسطورههای شاهنامه .وقتی بچهها
ایــن قهرمانــان را در قالــب فیلــم و انیمیشــن
نبیننــد نمیتواننــد با آنهــا ارتباط برقــرار کنند.
بــرای همیــن بــا همــان آثــار خارجــی ارتبــاط
برقــرار میکنند».حســینی در ادامه با اشــاره به
اینکــه در حــوزه فرهنــگ وهنر با بحــث حقوق
مالکیت معنوی ،استانداردســازی فروشــگاهها
و شــهربازی مواجهیم که هنوز این استانداردها
فراهم نیســت ،توضیح میدهد« :ما در بخش
نمایشگاهی سازمان به سازمان آسیبشناسی
کردیم .طرح موضوع کردیم و پیشنهاد دادیم.
اکنــون بخــش خصوصــی و تولیــد کنندهها هم
انگیزه و هم آمادگی این کار را دارند و سازمانها
و نهادهــای دولتــی هــم بایــد پــای کار بیاینــد و
از آنهــا حمایــت کننــد .بایــد بســتر کار را بــرای
صاحبان اندیشه در این حوزه فراهم کنیم .این
نمایشــگاه مقدمه کار اســت و امیدوارم شــاهد
محصوالت موفق در این حوزه باشیم».

 ëëحســینی درباره اتفاق خوب نمایشــگاه میگوید« :البته اتفاقات خوبی در این نمایشــگاه افتاد .در همین چند روز اول مســئوالن آمدند و در
نمایشگاه جلساتی برگزارو دغدغهها مطرحشد .من از رسانههاخواهشمیکنمکهمسئوالن را بهاین نمایشگاه دعوتکنند.نکته حایزاهمیت
این است که در این نمایشگاه نقطه کانونی و اصلی فعاالن مردمی و بخش خصوصی هستند .در حقیقت کار باید توسط مردم انجام شود .باید
بســتر کار فراهم و خألها شناسایی شــود تا تولید کنندگان کار کنند .صنایع خالق در دنیا رشد باالیی دارد و سطح اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر
باالســت .ما هم در حوزه فرهنگ وهنر اســتعدادها و تولیدکنندگان خالقی داریم که امیدوارم با فراهم شــدن بســتر و کمک مسئوالن ،صنایع
خالق هم در کشور ما به رشد چشمگیری برسد».

بـــــرش

نمایشــگاه «الگونمــا» کــه از  28دی مــاه
در مجتمــع فرهنگــی شــهدای انقــاب
اسالمی(سرچشــمه) برگــزار شــد و تــا  11بهمن
ماه ادامه دارد ،محصوالت ارزشــمند فرهنگی،
هنری ایرانی را به نمایش گذاشــته اســت .ایده
اولیــه ایــن نمایشــگاه توســط ســعید حســینی
رئیس هیأت مدیره مجمع نوشــتافزار ایرانی
اســامی مطرح و ســپس به همــت این مجمع
و کمک شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای
عالی انقالب اســامی برگزار شد .اما هدف این
نمایشگاه آنطور که برگزارکنندگانش میگویند
این اســت که به مســئوالن و تولید کنندگان آثار
فرهنگی و هنری و نیز به مردم نشــان دهند که
چقــدر محصــوالت فرهنگــی و هنــری خارجی
بــر کــودکان و نوجوانــان تأثیــر میگــذارد و آنها
بــه جــای اینکه با فرهنــگ و هنــر ایرانی عجین
شــوند و به رشــد و بالندگی برسند ،با هجمهای
از فیلمهــا و انیمیشــنها و نیز نوشــتافزارها و
خوراکیهــای خارجی با همان شــخصیتهای
داســتانی جذابــی که دوستشــان دارنــد ،زندگی
میکنند و بــا همان چیزی که آنهــا میخواهند
رشد میکنند.
ëëکــودک و نوجــوان؛ مهمتریــن مخاطــب
فرهنگی
سعید حســینی که دبیر این نمایشگاه است
توگو بــا «ایران» درباره ایدهاش و هدفی
در گف 
کــه باعــث شــد نمایشــگاه «الگــو نمــا» برگــزار
شــود ،میگویــد« :در بحــث فرهنــگ و تأثیرات
محصوالت فرهنگی روی افراد و شــیوه و سبک
زندگی ،اصلیترین مخاطــب کودک و نوجوان
اســت .یعنــی مقطــع ســنی کــودک و نوجــوان
دورهای اســت کــه ارزشهــا و مفاهیــم جامعه
بــه بچهها انتقــال پیدا میکنــد و در جهانبینی
و آن مســیری کــه در طــول زندگــی میخواهند
داشــته باشند ،تأثیر بســزایی میگذارد .با توجه
بــه اهمیت ایــن موضــوع در دنیــا آن مدلی که
پیادهســازی میشــود بــرای اینکــه بتواننــد آن
مفاهیم و آنچه مدنظرشــان هســت کــه از نظر
فرهنگــی به بچهها منتقل کنند تا شــخصیت و
سبک زندگیشــان را هدف قرار دهند ،از طریق
زنجیره محصوالت فرهنگــی و هنری این کار را
انجام میدهند تا همه ابعاد شخصیت کودک و
نوجوان را تحت تأثیر قرار دهند .مثالً شخصیتی
در جهان هنر خلق میشــود و با روایتی که دارد
ب ه صورت کامالً داســتانی بــه گونهای که بچهها
بــه آن عالقــه داشــته باشــند ،روایــت میکننــد
و محتــوای طراحــی شــده بــه بچههــا منتقــل
میشود .متأسفانه ما در کشورمان به این مسأله
توجه نداریم و آنچه که به لحاظ فرهنگی انجام
شــده همه شخصیتهای غیر بومی هستند که
توســط بچهها بهعنوان الگو پنداشته میشود و
مصرف محصوالتش در بیش از  30حوزه خود

را نمایان کرده اســت .از پوشــاک و نوشــتافزار
و اســباببازی و حتــی مواد غذایی و نوشــیدنی
گرفتــه تا بازیهــای رایانــهای و انیمیشــن و هر
آنچــه کــه بچههــا مصــرف دارند توســعهیافته
است».
وی در ادامــه دربــاره هــدف ایــن نمایشــگاه
توضیح میدهد«:هدف نمایشــگاه این بوده تا
این موضوع را گوشــزد کنــد و با گفتمانی بگوید
بــه کــودک و نوجــوان کــه مهمتریــن مخاطب
فرهنگی است ،نشان دهیم برای این مخاطب
چه اتفاقی میافتد؟ و اهمیت موضوع را مطرح
کنیم .متأسفانه به این موضوع بخوبی پرداخته
نشــده است .میخواســتیم نقش ســازمانها و
نهادهــا و مردم را در این زمینه نشــان دهیم که
چقــدر از کودکان و نوجوانان غافل ماندیم .این
یک حوزه میان رشــتهای اســت .یعنی محتوا از
اندیشــه و حوزه و دانشگاه شروع میشود و بعد
در حــوزه رســانه و هنــر ،محصــوالت رســانهای
و فرهنگــی قــرار میگیــرد و بعــد از آن به حوزه
صنعــت ،تولیــد و تجــارت و خدمات مــیرود.
متأســفانه با توجــه به میان رشــتهای بودن این
موضــوع کســی متولــی ایــن امــر نبوده اســت و
در همه دســتگاهها با توجه به اینکه بخشــی به
موضوعــات نــگاه میکنند ،این موضــوع زمین
مانده است».
ëëغنیترین ادبیات
حســینی درباره ادبیات غنی ایران میگوید:
«سالهاست که چندین پیمایش انجام دادیم.
عمــده شــخصیتهای محبــوب بچههــا همــه
امریکایی هستند و این موضوع نشاندهنده این
اســت که ما توجه کافی به این مســأله نداشتیم
و کار بخصوصــی نکردیــم .خلــق شــخصیت
نکردیــم .در صورتیکــه مــا از نظــر موضوعــی
غنیتریــن ادبیــات را داریــم .مثــل شــاهنامه
فردوسی ،اشــعار مولوی و کلیله و دمنه .خیلی
از موضوعات فیلمها و انیمیشنهای امریکایی
تخیلی است و نشان از یک محتوای غنی ندارد،
امــا مــا صاحب ســبک هســتیم .قرنهــا پیش
موضوعات بسیاری را با جزئیات ،قهرمانسازی
کردنــد و مــا اســتفاده مطلــوب نکردیــم .ایــن
نمایشگاه میخواهد اهمیت این موضوع و این
زنجیره را نشان دهد؛ اینکه در دنیا وضعیت به
چــه نحــوی اســت و در ایران به چه نحو .نشــان
دهد که هر ســازمان و حتــی آدم مؤثری فراتر از
ســازمان یا نهاد در عمل چــه کارهایی میتواند
انجام دهد که مثمرثمر باشــد .تا بتوانیم شاهد
شــکلگیری زنجیره تولید و محتوا باشــیم .تا به
دیگــر محصوالت ایرانی هم بتواند تســری پیدا
کند و ما شاهد این مسأله در کشور باشیم».
ëëاستمرار در موضوع ،کیفیت در اثر
اگر به محصوالت فرهنگی وهنری و صنعت
خالقانــه اروپا و امریکا نگاه کنیــم آنقدر جذاب
و خالقانــه ســاخته شــدهاند کــه هــر بچــهای را
مجــذوب خــود میکنــد .اکنون یک دهه اســت

که صنعت انیمیشــن در حوزه کودک و نوجوان
در ایران به ســمت و ســوی خوبی حرکت کرده و
تا حدودی توانســته برندســازی کند .حسینی در
پاســخ به اینکه چه راهــکاری در این نمایشــگاه
بــه صاحبــان صنایــع فرهنگــی و هنــری دادیــد
تــا بتواننــد همپــای دنیــا حرکت کننــد ،توضیح
میدهــد« :قــدرت جریــان رســانهای در حــوزه
کــودک و نوجــوان نشــان داد کــه ما رشــد خیلی
خوبــی در حــوزه تولیــد و محتــوای کار کــودک و
نوجــوان داشــتیم .چــه بــه لحــاظ قیمــت تمام
شــده پاییــن ،چه به لحــاظ دانش و تــوان فنی و
نیــز تولید صنعتــی خیلی اتفــاق خوبــی افتاده
اســت .واقعاً نســبت به  10ســال گذشته جهش
داشــتیم .بعضی انیمیشنها مثل ببعی و ببعو
در کارهای بینالمللی خیلی خوب خودی نشان
داده و شــانه به شانه کارهای دنیا حرکت کردند.
حتماً مزیت قیمتی هم دارند .نکته این است که
چون زنجیرهای ســاخته نمیشوند و کل زنجیره
طراحی نمیشــود ،این مشکل وجود دارد .یکی

از ویژگیهای کار این اســت که حتماً باید حجم
کار بــاال باشــد تــا در ذهن کــودک و نوجــوان جا
بیفتــد .بعضی شــخصیتها و انیمیشــنهایی
کــه در دنیــا وجــود دارد ،بیــش از  50ســال هــر
هفته مستمرپخش میشدند .اینها عدد بزرگی
اســت و تأثیر بســیاری میگذارد .حتی تولیدات
ســینمایی کــودک ونوجــوان هــم از یــک آغــاز
میشــود و به دو و ســه و باالتر میرســد .یکی از
راهکارهایی که ما میدهیم بحث اســتمرار کار
اســت کــه خیلی مهــم اســت .نباید بخشــی به
موضــوع نــگاه کنیم .بعضــی از انیمیشــنهای
ایرانــی خیلی خــوب کار کرد و قطعــاً در همان
ســبک هــم میماند .بــه شــرط اینکه اســتمرار
پیدا کند .به موضوع مســتمر بودن بسیار تأکید
داریم .اگر موضوع استمرار ،کیفیت اثر و قیمت
خوب با هم اتفاق بیفتد قطعاً با استقبال خوب
مردم مواجه میشود».
دبیــر جشــنواره الگــو نمــا ادامــه داد« :مــا
محتــوای بســیاری در حــوزه کــودک ونوجــوان

فضای مجازی

کودکان ایرانی در انتظار الگوهای بومی و ملی

از امــروز شــاهد برگزاری
دومیــن دوره نمایشــگاه
مجازی کتاب در سراســر
هســتیم؛
کشــورمان
محمدرضاطالقانی اتفاقــی کــه از وقــوع
پیشکسوت
عرصه کشتی آن بســیار خوشــحال
هســتم .برگــزاری چنین
رویدادهایــی در دراز مــدت زمین ه خوبی برای
آشــتی افــراد بیشــتری بــا کتــاب و کتابخوانــی
فراهــم میکنــد .ما هــر چقدر به کتــاب ارزش
دهیــم ارزش فرهنگ جامعهمــان را افزایش
دادهایــم .خود مــن در ســالهای دور کودکی،
بهدلیل این که پــدرم اهل علم بود کتابهای
زیادی در خانه در دسترســم بود و همین شــد
کــه با کتابخوانی از ســن کم انــس و الفت پیدا
کردم .آنقدر که شــیفته کتابخوانی شدم که هر
روز یــک کتــاب میخواندم .ایــن عالقهمندی
تحــت تأثیــر فرهنــگ خانــواده و شــرایطی که
بعدهــا پیش آمد جدیتر شــد ،آنچنــان که از
آن زمــان تا به امروز تا جایی که شــرایط اجازه
بدهــد بــه هر نمایشــگاه کتابی که برگزار شــود
میروم و کتاب میخرم.
در جایــگاه یــک کتابخــوان حرفــهای از پاییــن
بــودن ســرانه مطالعــه در کشــورمان بســیار
اندوهگین هســتم ،بویژه که به نقاط بســیاری
از جهــان ســفر کــرده و دیــدهام کــه در اغلــب
کشــورها ،مردم حتی حین اســتفاده از وسایل
حملونقــل عمومــی هــم در حــال مطالعــه
کتــاب هســتند؛ اتفاقی کــه امیدوارم در کشــور
خودمــان هــم رشــد قابــل توجهــی پیــدا کند
و در هــر گوشــهای شــاهد جــوان یــا کهنســالی
باشــیم که مشــغول مطالعه اســت .هــر چند
کــه در کشــور خودمــان هــم شــاهد اتفاقــات
خوبــی هســتیم که باعث خوشــحالی اســت و
نمیتــوان منکر اثرگذاریشــان شــد ،از جمله
همیــن نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران.
حــوزه کتــاب از آن عرصههایــی اســت کــه در
خصوص سرمایهگذاری در آن نباید هیچگونه
نگرانــیای بــه دل راه داد .همانطــور کــه در
ابتــدا هــم اشــاره شــد ،ما هــر چقدر بــه کتاب
ارزش دهیــم ارزش فرهنــگ جامعهمــان را
افزایــش دادهایم .امروز افــرادی را در جامعه
میبینیــم که نیاز به مطالعه کتــاب دارند .اگر
برای جامعه فردا ،از امروز برنامهریزی نکنیم
به نظرم در آینده با مشــکالت متعددی بویژه
در زمینه فرهنگ به سبب دوری از کتابخوانی
مواجه خواهیم شد.
خــود مــن مفتخــر هســتم بگویــم کــه شــاگرد
مکتب فرهنگ ،هنر و ورزش هستم .به اتکای
همیــن شــاگردی هــم میخواهم خطــاب به
هموطنــان و مــردم بزرگوار کشــورم بگویم که
هر چه بیشــتر بدانید ،کم است .پس خواهش
میکنــم بیــش از پیــش بــه مطالعــه کتــاب
روی بیاوریــد و از فرصــت ایجاد شــده توســط
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران استفاده کنید.
مــن همیشــه گفتــهام دو چیــز در زندگــی من
همیشــگی هســتند؛ کتاب و گل و بجــز اینها به
چیزی وابستگی ندارم چرا که سهراب سپهری
میگویــد تــا شــقایق هســت زندگی بایــد کرد.
پــس کتــاب بخوانیم و با مطالعه از ســختیها
عبور کنیم.

