
معصومه سعادت

   اينجا
دادگاه علني 
مدرسة ستوده  است!

 مقدمه
در هفتة كتاب سال جاري، بر آن شدیم كه در راستاي اعتالي 
فرهنگ كتابخواني فعالیتي ویژه با نگاهي بر نیازهاي نوجوانان 
امروز داشــته باشــیم. پس از اوایل مهر مــاه، از دانش آموزان 
كتاب خوان و كتاب باز دعوت كردیم تــا در برگزاري دادگاهي 
نمادین كه در آن كتاب ها و فیلم ها در مقابل هم قرار مي  گرفتند، 

با كتابخانه همكاري كنند.
دادگاه روز بیســتم آبان به مدت یك ساعت ونیم برگزار شد و 
هیچ متن از پیش  تعیین شده اي از قبل در اختیار دانش آموزاني 
كه نقش نمایندة كتاب ها، فیلم ها، وكال یا شــاهدان را داشتند، 

قرار نگرفته بود. این شما و این گزارشي  كوتاه از دادگاه٭:
 در دنیاي فناوري، دنیاي پیام هاي كوتاه، گزیده خواني ها، دنیاي 
شلوِغ فرصت هاي كم، دنیاي تصاویر و صداها، فیلم ها به عنوان 
یكي از متولیان فرهنگ جامعه، مدعي شده اند كه كتاب ها باعث 
مهجوریتشان شــده اند و آن ها را به دادگاه كشیده اند تا تكلیف 

این موضوع را یك بار براي همیشه روشن كنند. 
دادگاهي برپا مي شــود. كتاب ها مي آیند؛ دل شكسته تر از هر 
زمانــي. فیلم ها مي آیند؛ امیدوارتر از هــر زماني. هر كدام یك 
وكیل شایسته دارند؛ وكیلي كه از حقوق موكل خود به بهترین 

نحو دفاع مي كند.
 دادگاه آغاز مي شــود. فیلم از شــكایت خود دفاع مي كند؛ از 
گراني كاغذ مي گوید و كوتاه  بودن زمان و كم بودن جا و محیط 
زیست، كه بریدن شــدن درختان به آن آســیب مي زند. فیلم 
مي گوید و مي گوید و مي گویــد؛ در حالي كه همه، همة حضار 
آگاه  اند كه حرف فیلم، حذف كتاب نیســت بلكه اعتالي ارزش 
خودش است. كتاب به جایگاه خوانده مي شود و با دلي شكسته 
از جایگاه خودش در دنیا مي گویــد. از جایگاهش در فرهنگ و 
انتقال فرهنگ، از جایگاهش در تعلیم وتربیت، و از حال امروزش، 

كه بــا توجه به ادلة فیلم ، مورد بي توجهي قرار گرفته اســت. از 
كتاب فروشي ها و سینماهایي مي گوید كه به بوتیك و فست فود 
فروشي  تبدیل شــده اند و از مردمي كه دیگر براي فرهنگ خود 
ارزشــي قائل نیستند و ترجیح مي دهند براي آن هیچ هزینه اي 
نكنند. دادگاه پیش مي رود. شهود به جایگاه مي آیند و بر اهمیت 
انكار ناشــدني كتاب ها و فیلم ها، مهر تأیید مي زنند و دربارة این 
مي گویند كه در دنیاي شتاب زدگي ها، هنوز هستند كساني كه 
بوییدن و ورق زدن كتاب و سیر كردن البه الي صفحات آن را به 

ساعت ها چرخیدن در فضاي مجازي ترجیح مي  دهند. 
حاضرند براي تماشــاي یك فیلم ساعت ها 
در صف بایســتند. فرهنگ، ایــن عنصر مهم 
مانــدگاري یك  جامعه، دغدغة اصلي كتاب ها 
و فیلم هاســت و اكنون مهجورتــر از هر زمان 
دیگري، مورد غفلت واقع شــده و این موضوع 

داد فیلم ها و اشك كتاب ها را درآورده است. 
زمــان صــدور رأي دادگاه فــرا مي رســد. 
قاضي، منصــف و دغدغه مند اســت. همة ما 
دغدغه مندیــم؛ دغدغة فرهنــگ از مهم ترین 
دغدغه هاي خانوادة ستوده بوده است و همواره 
هم خواهد بود. نگرانیــم؛ قاضي قرائت رأي را 
آغاز مي كند: مصالحه. كتاب و فیلم هرگز نباید 

از بدنة فرهنگ جامعه جدا شــوند و بهتر است در این وانفسا، 
حواسشان به یكدیگر باشد. 

در ایــن دادگاه همه چیز بداهه بود. هیچ كدام از ســؤال ها و 
جواب ها كار شــده و از پیش تعیین شــده نبودند و این به كاِر 
دختران باهوش و بافرهنگ ستوده، ارزشي مضاعف مي بخشید.  

 الزم به ذكر است كه ما عنوان »دادگاه كتاب« را از گروه »كتابك« وام 
گرفته ایم، هر چند از چند و چون و كیفیت كار آن ها، مطلع نیستیم.
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