
   معصومه طاهري
صفااميري تحصيلکرده در رش�ته برق 
در هنرستان قم است. او که در دانشگاه 
ش�هيد چمران اهواز در رش�ته فيزيک 
مدرک گرفته، س�ال ها ب�ه عنوان معلم 
آموزش و پرورش فعاليت داشته است. 
اميري از ابتداي دهه80 فعاليتي جديد 
را در عرصه فرهنگي آغ�از مي کند و با 
تأسيس انتشارات »براق« با شعار تقويت 
کتاب کودک مسلمان، به يک برند مشهور 
کتاب کودک در عرصه ملي و بين المللي 
تبديل شده اس�ت و به عنوان يک فعال 
موف�ق فرهنگ�ي ش�ناخته مي ش�ود. 

    
چي شد که آقاي معلم آن هم در 
رشته فني وارد عرصه ادبيات و 

فرهنگ شد؟
 از همان زمان دبيرس��تان و دانش��جويي 
مشغول فعاليت هاي فرهنگي بودم. يکي از 
کارهايي که در بحث فرهنگي مدنظرم بود، 
تأثيرگذاري از طريق کارهاي فوق برنامه از 
جمله بحث کودک ب��ود تا از طريق کتاب 
و ب��ازي، مفاهيم ديني را به نس��ل آينده 
منتقل کنم. از سال 82 کار نشر را شروع 
کرديم و اين مجموعه با اينکه جوان است 
و 13 تا 14 سال عمر بيش��تر ندارد، ولي 
توانسته چهار مرتبه، چهار کتاب سال در 
حوزه خليج فارس داش��ته باشد و بيش از 
هزار عنوان کتاب به زبان هاي مختلف اعم 
از فارسي و اردو، مااليي، عربي، انگليسي 
و فرانسه منتش��ر کند و در حال حاضر دو 
شعبه بسيار مهم دارد؛ يکي در عراق به نام 
دارالبراق و ديگري در شارجه که کارهاي ما 
را به شکل رسمي مديريت مي کند و ثبت 
شده است. ش��عار مجموعه ما هم تقويت 
کتاب کودک مسلمان است که به عنوان 

مرامنامه و خط مشي خود قرار داديم. 
وجه تسميه براق چيست؟

براق نام مرکبي اس��ت که تمام پيامبران 
با آن بودن��د؛ يعني در يک ش��ب هم در 

مسجداالقصي و هم مس��جدالحرام نماز 
به پا داشتند. اس��م اين مرکب معروف به 

براق است. 
اين اسم در کشورهاي مختلف 

تأثيري داشته است؟
خيلي برايشان سؤال پيش مي آيد که چه 
معنايي دارد و معموال جوانان نمي دانند. 
مي خواستيم بخش عربي به اسم ديگري 
نباشد. براق يک اسم مشترک در جهان 
اسالم است؛ از نظر مفهومي نيز هم مرکب 
است، هم عبادت، هم از جنس نور است و 

هم مورد قبول همه . 
تيراژ شما چقدراست؟

بين 2هزارتا 5 هزار متغير اس��ت، چون 
کارها از جهت فروش يکس��ان نيس��ت. 
متنوع است بستگي به س��رعت فروش 
دارد. اما تيراژ کمتر از 2ه��زار تا نداريم؛ 
بنابراين هر کاري را چاپ نمي کنيم. بازار 
هدف را مي شناس��يم و هم از عوامل توانا 
کمک مي گيريم و هم از کس��اني که در 
چاپ حرفه اي هستند استفاده مي کنيم تا 
خريدار جذب و عالقه مند به خريد بشود. 
 با چند نويسنده کار مي کنيد؟

زي��اد هس��تند از نويس��ندگان مصري، 
سوري و عراقي يا فارس��ي بعد دو طرفه 
ترجمه کرديم. چيزي در حدود 30 درصد 
کتاب ها تأليف نويس��ندگان ما خارج از 

کشور هستند. 
نويس�ندگان کودک اغلب آقا 

هستند يا خانم ؟
در انتشارات ما اغلب آقا هستند و سه تا 

چهار مورد خانم هم داريم. 
چرا؟

چون تجربه نشان داده در بحث کارهاي 
ديني نويسندگان آقا موفق تر بوده اند و در 
بحث هاي تربيتي و طراحي خانم ها بهتر 
و لطيف تر بوده اند و چون تمرکز ما بيشتر 
روي کارهاي ديني و اعتقادي است باعث 

شده تا بيشتر با آقايان همکاري بشود. 
آثار ديگران را هم ترجمه کرده ايد؟

نه، به هيچ عن��وان ما کتاب��ي را ترجمه 
نمي کنيم. مگر اينکه کتابي از سوي ناشر 
خارجي عرضه بشود و تمايل داشته باشد 
در ايران چاپ بشود و از فضاي نشر براق 
استفاده کنند. در کل ما دو عنوان کتاب 
مذهبي از ترکيه داريم از انتشارات نار که 
به سفارش خودش��ان آنجا کار کرديم و 

کتاب هايي درباره سبک زندگي است. 
پرتيراژترين کتاب ش�ما کدام 

است؟
مجموعه اي بود در س��ال هاي قبل به نام 
»الکي« ک��ه در صفحات آخر بر اس��اس 
احاديث امامان کار شده بود. مثالً »النظافه 
من االيمان« را در ي��ک کاري با حيوانات 
جنگل  به نمايش گذاش��ته بوديم و چون 
جديد و تازه بود خيلي از آن استقبال شد. 
حتي رايت آن هم براي ما درآمدزايي خوبي 
داشت و به کش��ورهاي زيادي رايت آن را 
فروختيم. در ايران هم ش��ش تا هفت بار 
فروخته شد و انتشارات »کمال انديشه« از 
ما خواست تا در ايران به واسطه داشتن بازار 
آن را کار کند. اما در حال حاضر پرتيراژترين 
کار ما از جهت تنوع زبان کتابي اس��ت به 
نام»هر آيه يک قصه« که به آيات موضوعي 
مي پردازد. مثاًل »والتجسس��وا« به زبان 
فرانسه توسط »داراالتوحيد« به زبان ترکي 
توسط »نار« چاپ شده و به زبان انگليسي 
و فارسي و عربي» دارالبراق« چاپ کرده و 
رايتش به کويت و الجزاير داده شده تا در 

کشور خودشان منتشر کنند. 
پازل هم توليد کرده ايد؟

وارد فضاي کارهاي بازاري نشديم. ما فقط 
کتاب چاپ کرديم و يکسري بازي درباره 
زندگي ائمه داري��م. آموزش هاي ترافيک 
پازل هم داشتيم ولي پازل فروش نيستيم. 
ناش�ران کودک ما ب�ه نظرتان 
بيشتر توليد محتوا دارند يا فقط 

روي ترجمه متمرکز شده اند؟
حقيقت آن است که در وادي کتاب کودک 
ما دو جا حرف براي گفتن زياد داريم؛ يکي 

در زمينه تأليف و نويسندگي و ديگري در 
حوزه تصويرگري، ولي مشکل آنجاست 
خارجي ها به خاطر مس��ئله کپي رايت با 
ما کمتر کار مي کنند چون اغلب ناشران 
در ايران کتاب هاي خارجي را بدون اجازه 
چاپ کردند به همين خاطر کمتر تمايل 
دارند تا با ما تعامل داش��ته باشند. با اين 
حال در داشتن محتوا با فرهنگ بيش از 
7 هزار سال و در زمينه هنر خيلي پيشتاز 
هستيم ولي در بسته بندي و ارائه توانايي ها 

ضعيف هستيم. 
 چرا وارد بحث کودک شديد؟

افرادي که اط��راف ما بودن��د در اين زمينه 
راهنما و کمک بودند. ش��ايد اگر در زمينه 
نوجوان فرصت بود وارد اين حوزه مي شديم. 
شما آماري از کتاب هاي تأليفي 

داريد؟
کتاب ه��اي تأليفي در ايران بس��يار زياد 
است. مي توانيد آمار کامل را از خانه کتاب 
بگيريد. نويس��ندگان و محتواي بس��يار 
خوبي داريم و بايد در آثار يکسري قالب ها 
را در خارج از کشور رعايت کنيم مثالً دفاع 
مقدس، جنگ و کشتار است که اگر خوب 
ارائه ش��ود و هنرمندانه مفاهي��م را بيان 
کنيم بسيار تأثيرگذار خواهد بود. متقابال 
يکس��ري الگوها را بايد از جامعه جهاني 
کس��ب کنيم تا با محتواي خوب داخلي  
موفق شويم چون غربي ها محتواي خوب 

ما را ندارند و تاريخ سازي مي کنند. 
خيلي از سازمان ها و نهادها در 
زمينه تاريخي وارد شده اند پس 

چرا آنها الگو نگرفته اند؟
بله، ولي رمان ننوشتند، تاريخ نوشته اند. 
اينها با هم فرق دارد. ک��ودک و نوجوان، 
داس��تان دوس��ت دارد ولي کتاب تاريخ 
نمي خواند. اگر اسطوره هاي خودمان را به 
اين صورت ارائه دهيم تأثيرگذار است. مثاًل 
اگر رمان شهيد چمران نوشته شود عالي 
است زيرا زندگي اين انديشمند شهيد پر از 

ماجراهاي مختلف و جذاب است. 
جالب ترين خاط�ره اي که طي 
فعاليت انتشاراتي خود داشتيد، 

چيست؟
مس��ابقه اي کتابخوان��ي در اردبيل بود 
که 7هزار جل��د کتاب درب��اره حضرت 
زهرا)س( خريداري ش��د. مادري ارمني 
با ما تماس گرفت و با گريه از ما تش��کر 
مي کرد. مي گفت نمي دانس��تم حضرت 
زهرا)س( اينگونه شخصيتي دارد. فرزندم 
در مس��ابقه کتابخواني شرکت کرد. من 
هم همراه او کتاب را خواندم. برايم بسيار 
جالب بود. تماس گرفتم تشکر کنم که مرا 

با اين شخصيت بزرگ آشنا کرديد. 
چقدر تماس داريد؟

معموالً مردم با انتشارات تماس نمي گيرند 
بيش��تر با پخش کننده ها تم��اس دارند 
چون عمدتاً کتاب ها را در کتابفروشي ها 
مي بينند و مي خرند مگر اينکه به همديگر 
معرفي کنند که اين کتاب خوب است و 
براي اينکه بداند کتاب را از کجا مي تواند 

تهيه کند با ناشر تماس مي گيرد.
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گریه مادر ارمنی پس از خواندن کتابی درباره حضرت زهرا)س(
گفت وگوی »جوان« با مدير انتشارات براق

   صابر اهلل داديان
شايد اهالي رس��انه و مديران س��يما نيز جدا 
از مخاطب��ان ع��ام گم��ان نمي کردن��د که 
مجموعه هاي مستند مسابقه که با نام رسانه اي 
رئاليتي شو شناخته مي شوند، در اين سال ها 
اينچنين مورد استقبال عموم مردم قرار گيرند 
که در نظرس��نجي ها در ميان مسابقات سيما 
هميش��ه باالترين رأي ها را کس��ب کنند. اما 
واقعيت امر اين اس��ت که اين الگو و قالب کار 
رس��انه اي در دنيا نيز همواره جزو موفق ترين 
و محبوب ترين برنامه ه��اي تلويزيوني بوده و 
اس��ت. در کش��ور ما نيز اگرچه کمي با تأخير 
در ش��کل برنامه س��ازي اين الگوي موفق به 
کار گرفته ش��د اما به يمن برنامه هايي خوش 
س��اخت، جذاب و مردمي خيلي زود توانست 
جاي خود را در ميان س��فره ديداري و سليقه 

فرهنگي مردم در تلويزيون پيدا کند. 
اين موفقيت چش��مگير تا حد زيادي مديون 
اولي��ن تجربه ه��اي موف��ق در اي��ن ش��کل 
برنامه س��ازي در سيماست که برنامه اي نظير 
مستند مسابقه »خانه ما« يکي از محبوب ترين، 
موفق ترين و قديمي ترين ها در ميان اين دست 

برنامه هاي معاصر سيماست. 
مس��تند مس��ابقه »خانه  م��ا« که ب��ا هدفي 
اس��تراتژيک در دو زمين��ه س��بک زندگي و 
اقتصاد مقاومتي در شکل مسابقه توليد شده 
توانس��ت از مفاهيم اوليه و هدف هاي معمول 
برنامه سازي فراتر رفته و همچون هر اثر هنري 
موفق و درس��تي زندگي را واقعي تر از زندگي 
عادي خودمان و اطرافمان براي همه مخاطبان 

تصوير کند. 
اين دستاورد مهم همانا با بهره گيري از ايده هاي 
جذاب متني و تصويري ممکن شد و توانست 
با استفاده درست از همه ظرفيت هاي موجود 
در شکل مستند سازي و حفظ روح زندگي در 
نگاه مستندگونه خود، در عين حال جذابيت 
مسابقه، رقابت و نيل برتري جويي و مبارزه را در 

شکل مسابقه  به اين برنامه وارد کند. 
طبق تجربه هاي مختلف فرهنگي  چه سمعي، 
بصري و حتي مطالعه اي که داش��ته ايم، کار  
روي مفاهي��م فرهنگي، اجتماع��ي، مذهبي 
و حتي اقتصادي هميش��ه رويه اي از ش��عار و 
مفهوم زدگي براي مخاطب داش��ته و دارد که 
س��بب دلزدگي، عدم جذابيت و عدم اهميت 
و اعتبار نزد بيننده مي ش��ود چراکه ذات هر 
مخاطبي در برابر نصيح��ت مقاومت دارد به 
خصوص اگر رس��انه در مقام نصيحت کننده 
ظاه��ر و از س��رگرمي و جذابيت هاي خاص 

خود دور شود. 
بر همين اس��اس نيز برنامه هاي متنوعي که 
صرفاً وجه س��رگرمي و جذاب بودن را بدون 
هيچ هدفي و اس��تراتژي توليد مي کنند و به 
نوعي خالي از محتوا هستند، خيلي زود حباب 

جذابيت ش��ان براي مخاط��ب واقعي و پيگير 
تلويزيون شکسته مي شود و پس از فرونشستن 
يک موج اولي��ه، اکثريت مخاطب خ��ود را از 

دست مي دهند. 
اما در بررس��ي مجموعه اي موفق مانند سري 
مستند مسابقه »خانه ما« بايد در نظر داشت که 
تعادل ميان مفهوم و فرم يعني حفظ هدف ها و 
مفاهيم مختلف در کنار جذابيت شکلي ، تنوع 
بصري و داستاني در روايت مستند مسابقه و 
ايجاد يک جو صميمي، ساده، واقعي و جذاب 
چقدر مي تواند مخاطب را در سطوح مختلف 

در اقشار گوناگون با خود همراه کند؟ 
شايد اگر از کسي بخواهيم مفهوم اوليه و هدف 
اصلي اين مستند مس��ابقه را صراحتاً بگويد، 
تنها بخش��ي از مخاطبان که تحصيلکردگان، 
فرهنگي��ان و مخاطبان تربيت ش��ده س��يما 
هستند بتوانند در اولين واژه هاي خود به سبک 
زندگي و مقاومت اقتصادي به طور مس��تقيم 
اش��اره کنند اما حقيقت امر  اين است که اين 
دو  مفهوم  مهم فرهنگ��ي و اجتماعي که خط 
مشي حرکت فرهنگي ساز کشور در سال هاي 
اخير است و هميشه نيز از فرامين مهم رهبري 
براي اهالي فرهنگ و متوليان آن بوده و هست، 
در سرتاس��ر اين مستند مس��ابقه حل شده، 
ب��ه گونه اي که هي��چ  مفهومي مس��تقيماً در 
برابر چش��م آگاه و تيزبين مخاطب امروز و به 
خصوص جوان که حوصل��ه نصيحت پذيري 
را ندارد، به چش��م نمي آيد. در واقع اليه اي از 
جذابيت هاي مختلف و س��رگرمي خاص اين 
نوع از مستند مس��ابقه روي مفاهيم گوناگون 
را پوشانده اس��ت تا مخاطب همواره با چيزي 
شبيه زندگي روبه رو باشد. زندگي که اگرچه 
لحظه لحظه اش سرش��ار از درس، نصيحت و 
تجربه هاي مختلف مفهومي است اما هيچ گاه 
نمي توان آن را در دسته هاي بي روح و سنگين 

واژه هاي مفهومي طبقه بندي کرد. 
»خانه ما« مجموعه اي اس��ت ک��ه زندگي را 
با حفظ تم��ام مفاهيمش بس��يار واقعي تر از 
زندگي به ديد مخاطب مي کشد و با استفاده 
از عنصرهايي مانند رقابت هر لحظه الگو هاي 
مختلف س��بک زندگي را با يکديگر مقايسه 
مي کند تا مخاطب خود بتواند با جذب شدن به 
بهترين آنها، نسبت خودش و زندگي عادي اش 

را با الگوهاي سبک زندگي قياس کند. 
مستند مسابقه »خانه ما« در سري جديدش شهر 
زيباي رشت را انتخاب کرده تا عالوه بر مضامين 
و ش��کل هاي جذاب هميش��گي اش، فرهنگ 
بومي و خاص منطقه را که همراه با گويش زيبا 
و دوستداشتي اين ش��هر همراه است به خانه 
مخاطبان هميشگي اش بکشاند. مخاطباني که 
حاال پ��س از دنبال کردن چند س��ري موفق و 
جذاب از اين برنامه »خانه ما« را جزوي از خانه 

خودشان و  زندگي صميمي شان مي دانند. 

همزم�ان ب�ا مي�اد ب�ا س�عادت حضرت 
معصومه)س( و روز دخت�ر همايش »بانوي 
کرامت و مقاومت« با حضور 1200 خادم يار 

دختر آستان قدس برگزار شد. 
به گزارش فارس، اي��ن ويژه برنامه  همزمان با 
والدت حضرت معصوم��ه)س( در حرم مطهر 
رضوي با دعوت از بيش از هزار و 200 خادم يار 
دختر نوج��وان و همچنين اعض��اي خانواده 
ش��هداي مدافع حرم برگزار ش��د.  بر اساس 
اين گ��زارش، در اين برنامه يک��ي از دختران 
نخبه قرآني به عنوان حاف��ظ کل قرآن آياتي 
از کالم اهلل مجي��د را ت��الوت ک��رد و در ادامه 
گروه هاي سرود دختران شهداي مدافع حرم، 
آواي ظه��ور و باران ش��امل خادم ياران دختر 
نوجوان 7 تا 12 سال به ارائه برنامه پرداختند.  
همچني��ن در اي��ن برنام��ه، حوريه س��ادات 
حسيني، سخنران برجس��ته از جامعةالزهرا 
قم ويژگي هاي دختر مؤم��ن انقالبي از منظر 
اسالم را تشريح و ابعاد آن را تبيين کرد.  اجراي 
نمايش��ي با محتواي آداب زيارت و چگونگي 
زيارت شايس��ته يکي ديگر از برنامه هاي اين 
همايش بود که با اس��تقبال نوجوانان روبه رو 
ش��د.  در پايان اين مراس��م براي قدرداني از 
مقام خانواده شهداي مدافع حرم از 15 نفر از 

دختران شهداي مدافع حرم تجليل و تقدير به 
عمل آمد.  بنا بر اين گزارش، نشست تخصصي 
»طلبه مؤمن انقالبي« ش��ب گذشته در تاالر 
قدس کتابخانه مرکزي آس��تان قدس رضوي 
برگزار شد که در آن بيش از 700 نفر از طالب 
نخبه ک��ه در »طرح واليت« مش��هد مقدس 

شرکت کرده بودند، حضور يافتند. 
در اين برنامه حجت االس��الم صفدر الهي  راد 
طي سخناني کوتاه با اشاره به اينکه کار بزرگ 
امام)ره( تربيت طالبي بود که بتوانند بار انقالب 
را به دوش بکشند، عنوان کرد: تربيت عناصر 
انقالب��ي، يکي از نيازهاي اساس��ي جمهوري 
اس��المي ايران براي حرکت به سمت جامعه 

آرماني است. 
عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خميني)ره( با اشاره به اينکه حوزه علميه 
در تربيت جامعه اسالمي و اسالمي سازي علوم 
نقش اساسي دارد، اظهار کرد: انقالب اسالمي 
اهداف بسيار مقدس��ي دارد که بخشي از آن 
مي  تواند به دست طالب مومن انقالبي محقق 
شود.  سلسله نشس��ت هاي تخصصي »طلبه 
مؤمن انقالبي« از س��وي اداره پاسخگويي به 
سؤاالت ديني آستان قدس رضوي به صورت 

فصلي برگزار مي  شود. 

واقعي تر از زندگي
به مناسبت پخش سري جديد مستند مسابقه »خانه ما«

تبيين ابعاد شخصيتي »بانوي کرامت و مقاومت« 

 طي همايشي با حضور 1200 خادم يار دختر آستان قدس 
صورت گرفت

88498436سرويس فرهنگي

کمپاني نتفليكس به دليل توهين به گاندي 
توسط هندي ها به دادگاه فراخوانده شد

 دردسر »بازي هاي مقدس«
يک سياستمدار هندي از ش�بکه نتفليکس 
به دادگاه ش�کايت ک�رده و خواس�تار حذف 
صحنه هاي مربوط به راجيو گاندي از نخستين 

سريال هندي اين شبکه شده است. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، يک سياستمدار 
ش��اکي هندي مي گويد صحنه هايي که مربوط 
به نخس��ت وزير فقيد پيش��ين هند است بايد از 

نخستين سريال هندي نتفليکس حذف شود. 
شاکي فردي به نام نيخيل بها وکيل و از اعضاي 
حزب اپوزيسيون کنگره است که راجيو گاندي به 
مدت هفت سال و تا زمان ترورش در سال 1۹۹1 
رياست آن را برعهده داشت.  اين سريال با عنوان 
»بازي هاي مقدس« تريلري است که داستانش 
در بمبئي مي گذرد و ش��ماري از افسران پليس، 
جاسوسان و سياستمداران را تصوير کرده است. 
اين سريال نخستين بار همين ماه روي آنتن رفت 

و اولين سريال نتفليکس در بازار هند است. 
شاکي در دادخواس��ت خود به دادگاه ادعا کرده که 
اين سريال گفت وگوهاي نامناسب، جلسات سياسي 
نادرست و حتي س��خنراني هايي دارد که به شهرت 
راجيو گاندي نخس��ت وزير س��ابق لطمه مي زند و 
درست نيستند.  اين شاکي از دادگاه خواسته است تا 
نتفليکس را موظف کند مواردي که به صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم مخالف گاندي است، حذف شود.  در اين 
دادخواست آمده است: نمي توانيم اجازه دهيم به نام 
آزادي بيان هر کسي اجازه پيدا کند که در هر خانه اي 
وارد شود بدون اينکه به تأثير آن در جامعه توجه کنيم.  
سريال »بازي هاي مقدس« بر مبناي رماني ساخته 
شده که س��ال 200۶ از ويکرام چاندار منتشر و براي 
تصوير کردن صحنه هاي جنايي و سياس��ي بمبئي 
با تحسين منتقدها روبه رو ش��د.  ماه پيش تلويزيون 
امريکايي ABC مجبور شد از هواداران هندي براي 

نمايش سريال »کوانتيکو« عذرخواهي کند .

 هنرمندان هاليوود 
مغضوب ترامپ 

امريکا دهه هاس�ت که هر س�اله ب�ه هنرمندان 
شاخص خود جايزه افتخاري کاخ سفيد با عنوان 
»مدال مل�ي هنر« اه�دا مي کند ليک�ن از زمان 
رياست جمهوري ترامپ اين مدال اهدا نشده است. 
به گزارش فارس به نقل از نيويورک تايمز، از سال 
1۹85، چهره هاي هنري نظير »جورجيا اوکيف«، 
»فرانک کاپ��را« و »ااِل فيتزجرالد« جايزه »مدال 
ملي هنر« را از رؤس��اي جمهور و در کاخ س��فيد 
دريافت کرده اند، همچنين »مدال ملي انسانيت« 
نيز از س��وي رؤس��اي جمهور به امثال »استيون 
اسپيلبرگ«، »آنا ديِور اسميت« و »لوئيس گالک« 
اهدا شده است  اما در زمان دونالد ترامپ او بدترين 
ميانه و ارتب��اط را با هنرمندان داش��ته و دارد. به 
خصوص در زمان انتخابات رياست جمهوري اش که 
بسياري از هنرمندان در مقابل او جبهه گرفتند و 
کمپين هايي بر ضد وي به  راه انداختند.  هيچ مدالي 
در دوران رياس��ت جمهوري ترامپ به هنرمندان 
اهدا نشده و بيشترين ش��کاف تاريخ امريکا بين 
رئيس جمهور و هنرمندان در همين دوره ترامپ 
بوده اس��ت.  آخرين باري که قرار بود اين مدال به 
هنرمندان تقديم شود ماه فوريه 2017 بود که از 
بين نامزدهاي سال 201۶ اين جايزه انتخاب و اهدا 
مي شد که ترامپ با  اهدا نکردن اين جايزه رسماً به 

جنگ با هنر و هنرمندان رفت. 

 مستند »خيلي محرمانه«
 امروز رونمايي مي شود

مستند »خيلي محرمانه« با موضوع جنجالي ترين 
پرونده ه�اي رد صاحيت نماين�دگان مجلس 
امروز ب�ا حضور س�خنگوي ش�وراي نگهبان 
در خبرگ�زاري ف�ارس رونماي�ي مي ش�ود. 
حميد يادروج، تهيه کننده مستند »خيلي محرمانه« 
گفت: تصويربرداري اين مس��تند از ابتداي سال 
گذشته آغاز و در چندين مرحله انجام شد. با پايان 
تصويربرداري، تدوين فيلم توسط محمد نگيني پور 
از ابتداي خردادماه آغاز شد و در نهايت روز گذشته 
به پايان رس��يد.  وي در ادامه در خصوص موضوع 
اين فيلم 32 دقيقه اي اف��زود: »خيلي محرمانه« 
براي نخستين بار به جنجالي ترين پرونده هاي رد 
صالحيت نمايندگان پرداخته است.  يادروج اضافه 
کرد: برخي نمايندگان مجلس پس از رد صالحيت 
توسط شوراي نگهبان، موضوع رد صالحيت ها را 
سياس��ي جلوه مي دهند، فارغ از اينکه بسياري از 
داليل رد صالحيت ها به موضوعات غيرسياس��ي 
مربوط اس��ت.  تهيه کننده و کارگردان مس��تند 
تحسين شده »پسر را ببين، پدر را تصور کن« در 
ادامه بيان داشت: در ميان پرونده هايي که به دست 
ما رسيد، افرادي وجود دارند که داراي پرونده قضايي 
به جرم زنا و ارتباط با زن شوهردار هستند. همچنين 
شخصي که س��ابقه نمايندگي داشته، همسرش 

داراي تابعيت اسرائيلي بوده است.

   حسن روانشيد*
 در به  در به دنبال دريافت وام قرض الحسنه 
از يکي از صندوق هاي ش��هر بود، وقتي 
از م��ن پيرام��ون اينکه آش��نايي براي 
س��فارش ندارم س��ؤال کرد، بر اس��اس 
عادت کنجکاوي روزنامه نگاري پرسيدم 
مشکلش چيست شايد بتوان بدون هزينه 
حلش کرد؟ در حالي  که مي خنديد جواب 
داد: کاش همه گرفتاري ها اينگونه باشد، 
سپس درد دلش باز شد و گفت: مي خواهم 
با يکي از تورهاي گردش��گري به کشور 
همسايه بروم که س��ري به بارگاه موالنا 
شاعر بزرگ بزنم تا روحيه ام عوض شود و 
در ادامه کالم با شور و شعف فراوان همه 
حرف هايي را که در آژانس مس��افرتي از 
مبلغان حرفه اي آن شنيده يا در کاتالوگ 
و بروشورها خوانده بود همچون بلبل برايم 
بازگو کرد. وقتي از حرف زدن زياد خسته 
شد و به نفس نفس افتاد و منتظر جواب 
من ماند تا ترتيب درياف��ت وام را بدهم، 
نگاهي تأسف بار به او انداختم و به طعنه 
گفتم: يعني همه ديدني ها و شگفتي هاي 
کشور کهن و تاريخي خودمان را ديده اي و 
حاال مي خواهي به روستايي در همسايگي 
سرزمين ايران س��ر بزني تا کلکسيونت 
تکميل شود؟ شايد ادامه صحبت با اين 
خودشيفته نتيجه اي نداشت چون عزمش 
را جزم کرده بود تا به  اتفاق گروهي بار اين 
س��فر را بس��ته تا بتواند پس از بازگشت 
حرف هاي تازه اي براي جمع خانوادگي 
و دوستانش داشته باشد اما اطمينان دارم 
نه او و نه افرادي که در اي��ن گروه بودند 
نه تنها از وس��عت ديدني هاي تاريخي و 

کهن کش��ور خود اطالع کافي نداشتند 
بلکه از آثار ارزشمند محدوده استاني که 
در آن زندگي مي کردند نيز بي خبر بودند 
و اين عيب اکثر ماهاست که از سالله هاي 
فرهنگ و تمدن اين آب وخاک هستيم. 
چه خوب بود متوليان س��ازمان ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي که 
همه تالش هاي خود را براي تبديل شدن 
به وزارتخانه هزينه مي کنند عينک درشت 
بيني را از چشم برداشته و نگاهي به اطراف 
خود مي انداختند تا عالوه بر انجام وظيفه 
قانوني پيرامون حراس��ت از تمدن به جا 
مانده، از آحاد جامعه و بخش خصوصي 
کمک گرفته و عالقه مندان را به شناسايي 
از جاذبه هاي گردشگري در داخل تشويق 
مي نمودند تا ساالنه 10 ميليارد يوروي 
بي زبان را ص��رف ديدن فرهنگ و تمدن 
روبنايي غرب هزينه نکنند. آنچه توانسته 
روس��تايي را در اين کش��ور همسايه به 
پايگاهي براي هضم کردن ارزهاي خارجي 
مبدل نمايد چيزي نيست جز استفاده از 
جاذبه موقت نور و صدا همراه با اختالط 
جنس��يت ها در منطقه اي که حرمت ها 
جايگاهي ندارند و البته بخش خصوصي 
کشور ثالث در ايجاد اين جذابيت نقش 
بسزايي دارد. درحالي که سازمان متولي 
دولتي آن در کشور از محدوده کاغذبازي 
پيرامون ميراث فرهنگي خارج نمي شود. 
اين گونه جايگاه هاي فرهنگي را در کشور 
به حال خ��ود رها کرده ان��د درحالي که 
مي توان��د ع��الوه ب��ر جذابي��ت داخلي 
پايگاهي براي عالقه من��دان تاريخ کهن 
و اسطوره هاي آن باشد. سه قبر در کنار 

هم و در روس��تاي مش��هد کاوه واقع در 
10کيلومتري سد زاينده رود شهرستان 
چادگان که يکي به امامزاده حيدر بن علي 
که با 1۹ نسل به امام حسن مجتبي )ع( 
مي رسد و دومي به کاوه آهنگر و سومي 
متعلق به فرزند اين اسطوره تاريخ است 
و خوشبختانه سنگ نبشته هاي مستند 
اين قب��ور به وضوح خوانده مي ش��ود اما 
متأس��فانه هنوز همتي براي کشف آن 
صورت نگرفته است! اينجا يک روستاي 
تاريخي و کامالً استثنايي است که همراه 
با جاذبه هاي طبيعي منطقه و ظرفيت هاي 
گردشگري ازجمله وجود درياچه پشت 
س��د زاين��ده رود مي توان��د از بهتري��ن 
نقاط براي توريس��ت درمان��ي و احداث 
بيمارستاني در آن باشد زيرا سالم ترين 
هوا را در محدوده خود جاي  داده اس��ت. 
اسناد معتبري که مهم ترين آنها از استاد 
باس��تاني پاريزي به جا مانده سنديت و 
صح��ت مقاب��ر موج��ود در آن را تأييد 
مي کند. هواي لطيف و پر اکسيژن همراه 
با تابس��تان هاي معتدل و زمستان هاي 
پربرف در اين منطقه پتانسيل هاي الزم 
را دارد تا به مرکزي براي توريست درماني 
و ايجاد دهکده آرامش برای عالقه مندان 
داخلي و خارجي از کش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس باشد. در کنار طبيعت بکر و 
بيشه زارهاي دس��ت نخورده اين منطقه 
از عبور آب معدني کوهرنگ به سوي سد 
زاينده رود س��مفوني خاص��ي به گوش 
مي رسد تا غوغاي غيرقابل تحمل شهرها 
را از ذهن ه��ا بزدايد. م��ردم اين منطقه 
اعتقادات مخصوص خودشان را دارند تا در 

مراسم عزا کرنا و در عروسي و شادي سرنا 
بنوازند. هر آنچه در اين منطقه مي گذرد تا 
چشم توريست شهرنشين را نوازش دهد 
مي تواند تازگي داشته باشد و بسياري از 
بيماري هاي جسمي را که از روان پريشي 
جامعه شهري سرچشمه مي گيرد بدون 
اس��تفاده از داروهاي ش��يميايي درمان 
نمايد. توريس��ت کنجکاو در اين منطقه 
مي تواند اوقات فراغت خ��ود را با عنوان 
کاري نو به کم��ک کش��اورزان آمده تا 
اينگونه مشکالت عديده شهرنشيني را 
به فراموشي بس��پارد. در اينجا هنوز هم 
مي شود انس��جام خانواده هاي روستايي 
شامل همسران و فرزندان کشاورزان را در 
برداشت محصوالت کشاورزي به وضوح 
مش��اهده کرد و درس همياري گرفت. 
مشهد کاوه شايد الگوي خوبي باشد براي 
معاونت پرورشي وزارت آموزش وپرورش 
تا اردوهاي دانش آموزي را به جاي انتقال 
به ش��هرهاي بزرگ به اين منطقه سوق 
دهند تا ضمن مشاهده همساالن خود در 
مزارع و کشتزارها جايگاه خويش را بيابند 
و تفاوت زندگي يک نسل را در دو منطقه 
از يک کشور واحد مشاهده کنند تا اندکي 
از آسايش طلبي هاي بيجاي آنها کم شود. 
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
و صنايع دستي در چنين سرزميني که 
مش��هد کاوه يکي از هزاران برند جهاني 
به ش��مار مي رود وظايفي بس خطير و 
بي بديل دارد که ناچار است براي اجراي 
آن تن به خصوصي ش��دن داده و از بدنه 

فربه دولت خارج شود. 
 *روزنامه نگار پيشکسوت

 بهشت اینجاست اما مرغ همسایه همچنان غاز است!


