
اوایل تابستان ۹۷ بود که هفته نامه »دنیای ورزش«، یکی از 
به  ورود  آستانه  در  »اطالعات«  موسسه  مجالت  قدیمی ترین 
جلدهای  واسطه  به  که  نشریه ای  شد؛  خاموش  سالگی   ۵۰
خاطره انگیزش در دهه های ،۵۰ ۶۰ و ۷۰ در ذهن ها مانده است. 
تهران  در  شهریور ۱۳۴۹   ۱۶ هفته نامه  این  شماره  نخستین 
به چاپ رسید. پیش از انقالب، کیهان ورزشی و دنیای ورزش 
مهمترین نشریات ورزشی محسوب می شدند. کیهان ورزشی که 
۱۸ آذر ۱۳۳۴ زیر نظر موسسه کیهان شروع به فعالیت کرد، حاال 
قدیمی ترین مجله ورزشی در ایران است و بیش از ۶۳ سال است 
که منتشر می شود. دنیای ورزش هم دومین نشریه قدیمی ورزشی 
است که ۱۵ سال پس از هفته نامه کیهان ورزشی روی دکه ها آمد.

داود مختاریانی، معاون سردبیر هفته نامه »دنیای ورزش« بعد از 
گذشت سه ماه از تعطیلی در گفت وگویی با ایسنا، علت تعطیلی 
این نشریه را مسائل مالی و بحران کاغذ عنوان کرد. با این حال او 
هنوز امیدوار است که این نشریه از این روزهای بحرانی گذر کند 

و دوباره احیاء شود. بخشی از این گزارش را در ادامه می خوانید.
و  روزنامه ها  برخی  اخیر  ماه های  در  می گوید:  مختاریانی 
نشریه های مکتوب به دلیل مسائل مالی و بحران کاغذ، انتشار خود 
را متوقف کرده اند و تعدادی از روزنامه ها برای جبران هزینه های 
خود، از تعداد صفحات شان کم کرده اند که مجله دنیای ورزش نیز 

دچار این بحران شد.
خبرفروشی در ایران

مختاریانی درباره وضعیت مطبوعات ورزشی و مشکالت کاغذ و 
مشکالت مالی که منجر به تعطیلی نابهنگام این رسانه ها می شود، 
اظهار کرد: یکی از دالیل تعطیلی هفته نامه »دنیای ورزش« همین 
مشکل کاغذ بود که مجموعه با آن دست و پنجه نرم می کرد. 
از طرفی فضا به گونه ای بود که موسسه اطالعات در رسانه های 
هم  ما  دلیل  همین  به  بود،  نداده  انجام  خاصی  کار  دیجیتال 
نتوانستیم در زمینه نسخه الکترونیکی فعال باشیم؛ با وجود اینکه 

این هفته نامه وارد ۵۰ سالگی خود می شد.
او ادامه داد: در حال حاضر همه رسانه های ورزشی درگیر این 
مشکالت هستند. ما به دلیل اینکه روال کارمان بر خبررسانی بود و 
در مؤسسه با توجه به اینکه منشور اخالقی داشتیم، نمی توانستیم 
وارد بسیاری از حوزه ها بشویم. در حالی که این روزها رسانه ها از 
این طریق پول درمی آورند. ما در حال حاضر رسانه هایی داریم که 
به خبرنگار پول نمی دهند و می گویند خودت برو و پول در بیاور 
و با خبرفروشی باید امورات شان را بگذرانند. ما در موسسه مان این 
مسائل را نداشتیم. اما به طور کلی دخل و خرج روزنامه نگاران با 
یکدیگر نمی خواند و مخارج بسیار باالست و به همین دلیل است 
که روزنامه نگاران ورزشی هم به خبرفروشی روی آورده اند. وقتی 

اقتصاد رو به نزول می رود، بر روی همه چیز تاثیر می گذارد.
فکری به حال به روز بودن دنیای ورزش نکردیم

خروجی  درباره  ورزش«  »دنیای  هفته نامه  سردبیر  معاون 
قدیم  ورزش  دنیای  شد:  یادآور  نیز  ورزش  دنیای  محتوای  و 
خبرهایش نو بود. سال های اول که به دنیای ورزش آمده بودم، 

همکارانم تلفنی مسابقه را گزارش می دادند اما در حال حاضر همه 
چیز تغییر کرده است و آنالین است. اما یک ایرادی می شود گرفت 
و آن این که فکری به حال به روز بودن نکردیم. البته دنیای ورزش 
از خبررسانی به سمت تحلیل رفته بود اما نیرویی که باید باشد و 
بررسی هایی که باید بشود، وجود نداشت. البته به طور کلی تحلیل 
در ورزش ما کمی سطحی است و تخصصی نیست و همین باعث 
شده بود علمی نباشد. یک مساله دیگر هم وجود دارد و آن این که 
اگر جایی اقتصاد ضرر می دهد، توان این که برای جبران آن ضرر 
آگهی داشته باشند را برخی رسانه ها دارند. اما زمانی که آگهی با 
چند بانک آن هم با تخفیف اتفاق می افتد، کم کم اتفاقات مربوط 

به مشکالت مالی بروز پیدا می کند.
۲۴۰ هزار فالوئر یا ۱۷ هزار تیراژ

او در همین زمینه به مصاحبه با یکی از بازیکنان مطرح تیم 
ملی اشاره کرد که دنیای ورزش قرار بود با او مصاحبه کند و گفت: 
ما می خواستیم با یک ورزشکار مطرح مصاحبه کنیم. وقتی به او 
پیشنهاد دادیم از ما پرسید تیراژمان چقدر است که ما در پاسخ 
اعالم کردیم ۱۷ هزار تیراژ داریم. او نیز در پاسخ گفت من فقط 
فالوئرهایم به ۲۴۰ هزار می رسد، بهتر است همان جا در صفحه 
خودم حرف هایم را بزنم، بازدید آن بیشتر است. به نظر من ادعای 
او منطقی بود و به هفته نامه  هم نیامد. در حال حاضر نیز کیهان 

این  از  از قدیمی ترین نشریات ورزشی است که پیش  ورزشی 
به شکل سیاه و سفید منتشر می شد و به تازگی از حالت سیاه 
و سفید به رنگی درآمده است. اما آنها نیز با مشکالتی از قبیل 

مشکالت مالی مواجه هستند.
اگر جایی فساد است و برمال نمی شود، رسانه مشکل دارد

مختاریانی درباره رسانه های ورزشی و بازتاب اخباری که در 
خروجی آنها است، اظهار کرد: اگر می بینید جایی فساد است و 
برمال نمی شود بدانید که آن رسانه مشکل دارد. این نشان می دهد 
که ما مشکالتی در رسانه ها داریم که دلیل آن اقتصادی است. در 
واقع رسانه هایی که مشکالت اقتصادی دارند معموال نمی توانند 
به عنوان مثال فساد را برمال کنند بلکه باید مدارا کنند. البته 
رسانه های ورزشی سالم زیاد داریم، منتهی فضا طوری نیست 
که بخواهند تنها به ماجرای فساد بپردازند و این کار را نمی کنند 
بنابراین تا زمانی که رسانه استقالل نداشته باشد این مشکالت 
ادامه خواهد داشت اما هنوز رسانه هایی هستند که شفاف عمل 

می کنند.
سواد رسانه ای در رسانه های ورزشی برعکس است

مختاریانی درباره زرد بودن مطبوعات ورزشی که هیچگاه سواد 
رسانه ای مخاطب را باال نبرده است، اظهار کرد: سواد رسانه ای 
مخاطب در رسانه های ورزشی برعکس است. یک زمانی رسانه 

خودش موج ایجاد می کرد. االن رسانه های ورزشی نگاه می کنند 
تا ببینند عوام چه می گویند تا پیرو آنها باشند نه پیشرو. یک دوره 
امتیاز روزنامه های ورزشی را به افرادی می دادند که پیش تر ورزشی 
بودند و به ادبیات ورزشی هیچ تسلطی نداشتند. نمونه آن همین 
تیترهای زردی است که می بینید، به همین دلیل عامه پسند است. 
باید قبول کنید که مخاطب روزنامه های ورزشی افراد تحصیل کرده 
نیستند. به عنوان مثال کمتر می بینید که در مطب یک دکتر 
روزنامه ورزشی وجود داشته باشد در حالی که در کشورهای دیگر 

این طور نیست.
راهکارهای اصالح وضعیت مطبوعات چیست؟

او یکی از راهکارهای اصالح وضعیت مطبوعات را حل و فصل 
وضعیت مالی این رسانه ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه ما در 
ورزش مان خیلی شفافیت مالی نداریم. اگر رسانه ها بتوانند شفاف 
جلو بروند، دیگر مدیران جرأت ندارند هزینه ها را نامعلوم گزارش 
دهند و مجبورند همه را با شفافیت اعالم کنند. اما وقتی خبرنگار 
جزو مجموعه ای از این سیستم شده است، خیلی از مشکالت 
انعکاس پیدا نمی کند، اگر هم انعکاس پیدا کند طوری هجمه پیدا 
می کند که منجر به عقب نشینی می شود. بهترین حالت این است 
که بر روی مطبوعات نظارت و کمک اقتصادی به مطبوعات شود 

که از آن طرف آنها بتوانند از انتشار اخبار زرد حذر کنند.

6فرهنگی

فرمانده شیفت
 نزدیک غروب و هر کسی به کاری مشغول است. 

مهران روی تراس نشسته  و طراحی می کند و معموالً سوژه هایش درختان اند. استعداد 
نقاشی اش خوب است و اگر آتش نشان نمی شد، نقاش خوبی می شد. 

کیاوش توی محوطه روی نیمکت نشسته و برای اردک ها پوست هندوانه خرد می کند. 
همواره در حال یاری رساندن به همه است؛ انسان و حیوان و کمک مالی و غیر مالی و... به 

قول بچه ها؛ کال تو کار خیر ست... 
مهرداد در حال درست کردن کوکوی سیب زمینی برای شام است. و هرچند فرمانده 
شیفت است، اما فرمانده ی لوسی ست و همیشه در حال غر زدن که وای دستم سوخت، وای 
غذام سوخت، وای... بماند که غذا پختن هم بلد نیست، اما از حق نگذریم فرمانده خوبی ست. 
فرزاد توی نگهبانی نشسته و مشغول تورق روزنامه امروز است. چند سال قبل در یک 
ماموریت، پایش الی نردبان یکی از ماشین ها گیر می کند و تقریباً از مچ  قطع می شود، اما 
دکتر که از آشنایان بود و بسیار هم حاذق، پای فرزاد را قطع نکرد و طی عملی چند ساعته و 

طوالنی، پیوند زد. اما فرزاد از آن پس تغییر کرد... و دیگر آن فرزاد سابق نشد... 
تعدادی از بچه ها مشغول بازی والیبال اند. که اذان می گویند و بچه ها بازی را تمام می کنند 

و به یکدیگر خسته نباشید می گویند و هر کدام به سمتی می روند. 
امان از عدم رسیدگی مسئوالن و کمبود امکانات؛ یک اداره و تنها یک سرویس بهداشتی... 

البته دستشویی هم تعریف خودش را دارد. این سرویس که نه هواکشی، نه سیفونی، نه...
بچه ها همه جمع شدن برای وضو گرفتن...

بعد از نماز نوبت شام است که همه بچه های ایستگاه، عاشقانه این بخش از زندگی را 
دوست می دارند.  مهرداد در حال آوردن کوکوهایش است که اعالم حریق می شود. بچه ها 
بی معطلی و خیلی فوری از میله سر می خورند و به سمت ماشین ها می دوند. در کسری از 

ثانیه سوار ماشین ها شده و آژیر کشان به سمت موقعیت گزارش شده می روند. 
خانه ای مسکونی آتش گرفته و در طبقه باالی ساختمان پسر بچه ای گیر کرده است. 
مهرداد و بچه ها مشغول خاموش کردن شعله های آتش با شیلنگ های آب می شوند و 
کیاوش با نردبان مخصوص باال می رود و از پنجره وارد اتاق شده و بچه را نجات می دهد 
و در آغوش خود پایین می آورد. فوری تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را شروع می کند. اما 
بخاطر همین تنفس مصنوعی تا چند روز از خوردن غذا محروم می شود؛ بوی گوشت و پوست 

سوخته تا مدت ها در مشامش باقی می ماند. 
آتش مهار می شود و به اداره باز می گردند. 

به اداره که می رسند، مهرداد به سراغ کوکوهایش می رود و می بیند که بچه ها همه ی 
کوکوهایش را خورده اند و ظرف ها را هم شسته و خشک کرده اند... مهرداد آماده است که 
بشیند همان وسط و برای کوکوهایش زار بزند، که کیاوش با یک کاسه سوپ به سمتش می 
آید. سوپ های کیاوش که همیشه برای دخترش در اداره درست می کند، معروف است. هم 
به خوشمزگی و سفارشی بودن، هم موجبات خنده و تفریح بچه ها را همواره فراهم می کند. 
چرا که کیاوش از آنجایی که همسرش هم کارمند است و وقت زیادی برای غذا پختن ندارد، 
گاهی اوقات خودش غذای دختر یکی یک دانه اش را در اداره درست می کند و می دهد بچه 
ها ببرن در خانه برایش. و البته هر وقت درست می کند بچه ها همه جمع می شوند و به کمک 
اش می آیند، البته برای خوردن... و کیاوش هم می داند که باید بیشتر درست کند. ماجراهای 

کیاوش و دخترش هم در اداره خود، ماجرایی ست... 
مهرداد کاسه سوپ را گرفته و خوشحال می شود.

صبح زود است و هوا بارانی... بچه ها دارند شیفت را تحویل می دهند. اما مهرداد با خیال 
راحت در نگهبانی نشسته و روزنامه صبح را ورق می زند. 

کیاوش: مهرداد!  مگه تو نمیری خونه؟ 
مهرداد: نه. امروز کامران خواسته جاش وایسم.

کیاوش نگاهش می کند
مهرداد: بله، اینطوریه دیگه... ما خراب رفاقتیم....

کیاوش: آفرین... آفرین...
مهرداد: )با اشاره به موتور کیاوش( شما هم نمی خواد پورشه تونو از پارکینگ خارج کنید... 

و سوئیچ اش را به سمت کیاوش می گیرد. 
مهرداد: امروز ماشین الزم ندارم. امروز رو واسه خودت آقایی کن، به خرج من... 

و آقایی را طوری ادا  می کند که هر که نداند فکر می کند سوئیچ بنزش را به او می دهد. 
کیاوش چپ چپ نگاهش می کند و مهرداد برای فرار از نگاهش روزنامه را مقابل صورتش 

می گیرد و می خندد. 
باران نم نم شروع به باریدن می کند و کیاوش با خود می اندیشد که چشم های آبی مهرداد 

چقدر با یونیفرم آبی اداره همخوانی دارد. 
اما امروز انگار فرق می کند؛ چشم های مهرداد گویی با آدم حرف می زنند... چشم های آبی 
رنگش انگار به آدم لبخند می زنند... کیاوش همانطور که به چشم های مهرداد فکر می کند، 
خداحافظی کرده و می رود. مهرداد روزنامه را به دست می گیرد و به خواندن ادامه می دهد 

و به دور شدن کیاوش می نگرد...
پس از اندکی روزنامه را می بندد و بر می خیزد تا برای ناهار باری دیگر کوکوی سیب زمینی 
درست کند.  کارد و سیب زمینی ها را آورده و شروع به پوست کندن می کند که انگشتش 
را می برد، چسب زخمی می زند و ادامه می دهد. بچه ها به محوطه می آیند و مشغول بازی 

والیبال می شوند. 
مهرداد با خود می اندیشد که بهتر است به بچه ها اطالع دهد که اگر حریق شد کوکوهایش 

را نخورند و اگر بخورند... 
از پشت بلندگو اعالم می کند: همکاران عزیز توجه کنند ، همکاران عزیز توجه فرمایید... در 
صورت همزمانی اعالم حریق با صرف ناهار، تمنا دارم کوکوهای مرا که برای ناهار با زحمت و 

مشقت فراوان می پخم، میل نفرمایید. با تشکر، فرمانده شیفت.  
بچه ها که ابتدا با دقت به صدا گوش سپرده بودند همگی می زنند زیر خنده...

مهرداد به طبقه باال می رود و داخل یخچال را نگاهی می اندازد، یک فلفل دلمه تتمه همه 
دارایی یخچال شان است و از قارچ خبری نیست. فلفل را برداشته و در اندازه های کوچک 

خرد می کند. و به این فکر می کنید که دیروز کوکو اش قارچ هم داشت. 
کم کم نزدیک اذان ظهر می شود و کوکوی مهرداد هم تقریباً آماده است. ماهان را می 

فرستد که از آن طرف خیابان نان تازه بگیرد. 
اما اعالم حریق می شود و مهرداد و تعدادی از بچه ها به مأموریت می روند. 

کیاوش از دور بوق زنان می آید و جلوی نگهبانی می ایستد. به ماهان که در حال برش نان 
های تازه ست میگوید: سالم ماهان خوبی؟ مهراد رو صدا بزن 

-سالم آقا کیاوش، آقا مهرداد و بچه ها رفتن ماموریت.
-ای بابا واسش کوکو آوردم، بیا خب اینو بگیر اومد بهش بده بگو زود بخوره سرد نشه. بگو 

با فلفل و قارچ هم هست، سفارشی. 
و می خندد. 

-چشم. 
کیاوش از ماشین پیاده می شود کوکو ها به ماهان بدهد که سهراب از دور دوان دوان و 

نفس زنان می آید و می گوید: 
- آقا کیاوش... آقا کیاوش... آقا مهرداد رو بردن...

-کجا؟!
- بیمارستان

ظرف غذا از دستان کیاوش می افتد و پخش زمین می شود. 
-چرا؟ 

- دقیقا نمی دونم، اما ظاهراً یک دختر بچه رو از تو آتیش نجات می ده... اما خودش گیر 
می کنه...

کیاوش دوان دوان به سمت اتومبیل می رود و گازش را می گیرد. وارد بیمارستان شده و 
با سرعت به سمت اطالعات می رود.

- خانم یه آتش نشان رو آوردن اینجا، ظاهراً...
-بله تو اون اتاق هستن.

و به اتاقی اشاره می کند. جلوی در اتاق شلوغ است و کیاوش همکارانش را که می بیند، 
از نگاهشان می خواند که... 

وارد اتاق که می شود، ملحفه را روی صورت مهرداد می کشند و دکتر تسلیت می گوید.
کیاوش به اداره باز می گردد و وارد نگهبانی می شود، سکوتی غریب همه جا را فرا گرفته 

و هیچ صدایی را نمی شنود. 
نگاهی به ظرف کوکو هایی که مهرداد برای خودش پخته بود می اندازد؛ کسی کوکوهایش 

را نخورده...
افسانه پلیس پایه. 

تقدیم به روح پاک شهدای آتش نشان...

یادداشت

شنبه / ۷ مهر ۱39۷ / شماره ۲۴۱

»صداها« در کتابفروشی ها پیچید
رمان »صداها« نوشته ارسوال کروبر لگوین نویسنده آمریکایی به فارسی ترجمه و منتشر شد. به گزارش مهر، نشر نیماژ رمان »صداها« نوشته ارسوال کروبر لگوین نویسنده آمریکایی را با ترجمه بشیر عبدالهی منتشر کرد. این داستان بلند از سه 

گانه داستانی  این نویسنده انتخاب شده است که سه داستان بلند مستقل و در عین حال به هم پیوسته را شکل می دهد. لگوین در دانشگاه رادکلیف و کلمبیا تحصیل کرده است و در زمینه داستان نویسی در ژانر علمی و تخیلی جوایز ادبی 
متعددی را نیز به دست آورده است. از جمله این جوایز می توان به جایزه کتاب سال آمریکا و نیز جایزه استاد بزرگ گاندالف و استاد بزرگ علمی و تخیلی اشاره کرد. 

گفت وگو با معاون هفته نامه »دنیای ورزش«

چگونه قلب یک نشریه ۴۸ ساله از تپش می افتد؟

سید عباس صالحی:

خوشنویسی دریچه ای برای دیپلماسی با جهان اسالم است

جمال الدین اکرمی مطرح کرد

به اشتباه انداختن کودکان در بازنویسی آثار کهن

که  است  معنوی  هنر  گفت: خوشنویسی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
می توان آن را به عنوان دریچه ای برای دیپلماسی با جهان اسالم به کار برد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سیدعباس صالحی در آیین پایانی پنجمین دوساالنه بین المللی خوشنویسی در 
قزوین افزود: امروز باید به دیپلماسی هنری خوشنویسی بیش از گذشته توجه 
کرد تا از طریق آن به ارتباط با جهان اسالم پرداخت. خوشنویسی همیشه خطی 
از دیپلماسی عمومی ایرانی بوده است و در دوره های مختلف تاریخی شاهدیم که از 
طریق شعر و این هنر، دیپلماسی عمومی و اجتماعی برقرار کرده ایم. با وجود تمام 
اختالف نظرها، یکی از حوزه هایی که می تواند جوامع اسالمی و جوامع شرقی را با 
ایران مرتبط کند، خط و خوشنویسی است. فضای مجازی امروز، فضای حقیقی 
زندگی انسانی است و خوشنویسی باید در این فضا جلوه ای تازه پیدا کند. وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: بدون شک این هنر نیازهایی دارد که همگی 
باید برای پاسخگویی به آن تالش کنیم. در این حوزه سهم خانواده، مدرسه و رسانه 
زیاد است تا لذت از خوشنویسی را همچون لذت بردن از موسیقی ترویج کنند. 
خوشنویسی را باید از فضای مجازی دور نگه داریم چرا که با روندی که در مسیر 
سیطره این فضا وجود دارد، این هنر هم می تواند رفته رفته کمرنگ شود. وی با 
تاکید بر اینکه خوشنویسی به قطب های مکانی نیاز دارد، گفت: ایده وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای شهرهای خالق با همین نگاه است تا شهرها با توجه به مزیت 
نسبی خود به قطب های هنری تبدیل شوند. بی تردید قزوین قطب خوشنویسی 
ایران بوده و برگزاری پنج دوره دوساالنه این امر را اثبات می کند. پنجمین دوساالنه 
خوشنویسی همزمان با هفته فرهنگی قزوین از اوایل شهریورماه در بخش های 

نستعلیق، شکسته  نستعلیق، نسخ و ثلث آغاز شد.

جمال الدین اکرمی می گوید: بازنویسی آثار کهن یک فرآیند تولید انبوه شده 
است که نویسنده به جای این که به هویت اثری مانند »شاهنامه« فکر کند 
به هویت خود و کسب شهرت برای خودش فکر می کند؛ این مسئله ذهن 

کودک را نسبت به اثر تغییر می دهد و او را به اشتباه می اندازد.
این نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: نمونه هایی از بازنویسی ها همانند بازنویسی »شاهنامه« را می بینیم که عنوان 
مجموعه تغییری نکرده است و در قالب بازنویسی »شاهنامه« با عنوان »داستان   های 
شاهنامه« عرضه می شود اما وقتی مجموعه را ورق می زنیم، می بینیم تنها یک بیت 
از »شاهنامه« برداشته شده و نویسنده داستان را کامال تغییر داده و داستان جدیدی 

خلق کرده  است که اصال ردپایی از »شاهنامه« در آن نیست.
اکرمی با ناشایست دانستن این رفتار در بازنویسی آثار کهن برای کودکان و 
نوجوانان گفت: یادم هست وقتی بچه بودم، ترجمه ای از داستان کنت مونت کریستو 

خواندم که به جای بازنویسی، بدون اطالع به مخاطب، در آن بازآفرینی انجام شده 
بود و این تغییر تا سال ها من را در مورد تاریخ فرانسه به اشتباه انداخت. رفتار 
نویسندگان امروز نیز در بازنویسی آثار کهن، کودکان و نوجوانان بسیاری را دچار 
اشتباه می کند. او سپس با بیان این که آثار کهن در دست نویسندگان امانت هستند 
بیان کرد: ما نویسندگان حق نداریم وقتی عنوان »شاهنامه« بر یک کتاب می گذاریم 
و معتقدیم بازنویسی انجام داده ایم داستان را تغییر دهیم. اگر نویسنده ای می خواهد 
تغییری ایجاد کند می تواند در قالب بازآفرینی و با نوشتن مقدمه ای تحت تاثیر 
»شاهنامه« و... این کار را انجام دهد. نگاه ما به تاریخ، نگاه عمقی است و نمی توانیم 

تاریخ را با نگاه شخصی خودمان و بدون این که چیزی بگوییم تغییر دهیم.
این نویسنده کودکان و نوجوانان افزود: کاش ادبیات نوشتاری ما در سینما و 
تئاتر هم وجود داشت. ادبیات مادر این هنرهاست و کودک و نوجوان نیازمند این 
بازآفرینی هاست. ادبیات تنها شکل مکتوب ندارد و در سراسر دنیا آن را در قالب 

موسیقی، سینما و تئاتر بازآفرینی می کنند.
اکرمی با اشاره به این که برای خواننده امروز، بستر روایتی مهم تر از آشنایی با 
قواعد شعر است گفت: فرض کنید داستان های منظومه ای مانند آثار نظامی یا 
جامی که خوانش شان به شعر محض است جذابیت چندانی برای کودک و نوجوان 
ندارد و با آن ها همزادپنداری نمی کنند، به این دلیل که ادبیات کهن ما عمدتا به 

بزرگساالن تعلق دارند.
او در پایان درباره تمایالت متفاوت نسل امروز که نیازمند به کارگیری تخیل 
نویسنده است بیان کرد: در گفت وگو با بچه ها از آن ها می شنوم که تمایل دارند 
داستانی مانند رستم و سهراب به گونه ای متفاوت پیش برود؛ این تمایالت جذاب 
نسل نوست و به نویسنده این امکان را می دهد تا با اطالع به مخاطب تخیلش را به 
کار گیرد و حتی از زبان طنز استفاده کند و فضای جدیدی را خلق کند. البته حتی 

در بازآفرینی هم بهتر است به بستر روایتی متن وفادار باشیم.

مراسم بزرگداشت محسن وزیری مقدم در خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران مراسم بزرگداشت 
محسن وزیری مقدم با حضور خانواده این هنرمند فقید و جمعی 
از هنرمندان عصر پنجشنبه ۵ مهر در سالن شهناز خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد. مجید رجبی معمار در این مراسم که به همت 
خانه هنرمندان ایران و با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز 
ایران برگزار شده بود، گفت: با این که سال تازه به نیمه رسیده اما 
تعداد زیادی ازهنرمندان را از دست دادیم و محسن وزیری مقدم 
یکی از این هنرمندان صاحب سبک و تاثیرگذار بود. هنرمندانی که 

جای خلی آنها را نمی توان به آسانی پر کرد.

او افزود: محسن وزیری مقدم هنرمند پرتالش و جست وجوگری 
بود. همان گونه که خودش در فیلم مستند »هراس پرواز« می گوید: 
»اگر نقاشی نکنم می میرم.« هنرمند پرتالش، جدی و موثری بود و 
با وجود این که در دو دهه پایانی عمرش بخشی از بینایی خود را از 

دست داد اما تا آخرین روزهای زندگی اش نقاشی کرد.
در ادامه این مراسم آیدین آغداشلو گفت: در سال های اخیر 
جامعه هنری ما بسیاری از بزرگانش را از دست داده است و من به 
رسم دوستی و ادب درباره بسیاری از آنها سخن گفته ام گویی من 

مرثیه خوان چهره های فرهنگی کشور شده ام. 
هنرمندان بخشی از جامعه ما را تشکیل می دهند که اثر هنری 
خلق می کنند و پس از مرگ آثارشان را از خود برای آیندگان به 

جا می گذارند. من همواره تصورم این بود که آثار هنرمندان پس 
از مرگ به جا می ماند اما با دیدن فیلم »هراس پرواز« و اثری که 
محسن وزیری مقدم کنار ساحل با ماسه خلق کرد و موج دریا آن 

را با خود برد نظرم تغییر کرد.
آغداشلو با بیان این مطلب که شانس این را نداشته که شاگرد 
محسن وزیری مقدم باشد، گفت: این افتخار را داشتم در دورانی 
که خانه اش در نزدیکی خانه ام در نیاوران بود به او سر بزنم. او 
همیشه پروای ماندگاری آثارش را داشت و از موسساتی که آثارش 
را خریدند و پس دادند همواره گله می کرد. متاسفانه بسیاری از 
موسسات آثارش را در حالی که آسیب جدی دیده بودند به او پس 

دادند. سرنوشت برخی از آثارش نیز هرگز مشخص نشد.

او افزود: در طول تاریخ بارها شاهد بوده ایم که با خادمین فرهنگ 
بد رفتاری شده است و خواستند که فراموش شان کنیم. کاری که 
با فردوسی بهرام بیضایی کیارستمی ادیب المالک و وزیری مقدم 
کردند تا آنها را از حافظه تاریخی ما پاک کنند اما ما حافظه قوی 

داریم و این اقدام عبس و بیهوده است. 
به گفته آغداشلو اگر وزیری مقدم نبود تاریخ هنر دچار نقصان 
و خدشه می شد. او یکی از مهم ترین هنرمندان تاثیرگذار ما بوده 

و هست. 
او در دوره ای در هنرستان و دانشگاه هنرهای زیبا درس داد و از 
هنر معاصر سخن گفت که چنین کاری مرسوم نبود. وجود او برای 

شاگردانش بسیار مغتنم بود.

آغداشلو: وزیری مقدم یکی از قله های بلند هنر ایران بود 


