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     محمدصادق عابديني
كتاب »جام جهاني در جواديه« از مشهور ترين كتاب هاي حوزه ادبيات 
كودك و نوجوان اس�ت؛ كتابي فانتزي درباره برگزاري مسابقات فوتبال 
در يك�ي از مناطق جنوبي ته�ران كه جنب�ه بين المللي پي�دا مي كند. 
اين كت�اب در روزهاي پرهيجان ج�ام جهاني براي مس�ابقه كتابخواني 
»قهرمان شو« محصول سازمان اوج انتخاب شده كه قرار است از شبكه 
دوم سيما پخش شود. داود اميريان نويس�نده اين كتاب در گفت و گو با 
»جوان« به ادبيات كودك و البته نوش�تن درباره ش�هدا پرداخته است. 
»جام جهاني در جواديه« از جمله خوش شانس ترين كتاب هاي 
كودك اس�ت كه تا امروز حداقل دو بار در مسابقات تلويزيوني 

كتابخواني حضور داشته! اين استقبال جالب توجه نيست؟!
دوستاني كه در »اوج كودك و نوجوان« هستند به دنبال مفاهیم و المان هايي 
بودند كه در كتاب »جام جهاني در جواديه« وجود داش��ت براي همین براي 
مسابقه كتابخواني اين كتاب را انتخاب كرده اند. برای مسابقه كتابخواني برنامه 

خندوانه هم از اين كتاب استفاده شده بود. 
روزهاي جام جهاني است، فوتبال هم از عالئق بچه هاي ايراني به 
شمار مي رود، پس چرا در حوزه كتاب ما درباره اين عالقه اثري 

نداريم؟ مگر تك كارهايي مثل »جام جهاني در جواديه«!
اينكه ادبیات كودك با ذائقه مخاطب پیش نمي رود و در اين حوزه مخاطب شناسي 

خوبي نداريم، يكي از نواقص كار اس��ت. نويس��نده ها 
و ناشران س��راغ موضوعاتي كه براي نوجوانان جذاب 
است نمي روند. به غرب نگاه كنید، وقتي »هري پاتر« 
آمد، موجي را به راه انداخت كه در بعد از آن كتاب هاي 
فانت��زي رونق زي��ادي گرفت، ب��ا آنكه هیچ ك��دام از 
كتاب هاي بعدي نتوانستند حتي به گردپاي هري پاتر 
هم برسند، ولي اين كتاب توانست ذائقه اي را ايجاد كند 
و در پي آن كتاب هاي بسیاري تولید شدند. متأسفانه 

ناشران بزرگ ما دولتي هستند و نیاز مخاطب برايشان مهم نیست و ناشر دولتي 
بیشتر به دنبال ارائه كارنامه است اما ناشران خصوصي به خوبي كار مي كنند. 

يعني ناشر، به عالئق مخاطب احترام نمي گذارد؟
 براي نوجوانان فوتبال بسیار اهمیت دارد، ولي از شما مي خواهم نام سه كتاب 
در حوزه ادبیات كودك و نوجوان را نام ببريد كه درباره فوتبال نوشته شده باشد! 
زياد الزم نیست فكر كنید چون واقعاً به اندازه سه جلد كتاب هم نداريم. يك 
كتاب هست به اسم »رئال مادريد« نوشته محمود طلوعي كه فقط نامش به 
فوتبال مربوط است و موضوعش چیز ديگري است يا كتاب »گل دقیقه 90« 
و كتاب زندگي شهید ناصر كاظمي كه فوتبالیس��ت بوده اند و كتاب در اصل 
زندگي شهید است نه پرداختن به موضوع فوتبال! ما حتي نتوانسته ايم درباره 
بازي هاي رايانه اي پرطرفدار يا ديگر ورزش ها مثل ورزش هاي رزمي تكواندو و 

كاراته كه نوجوانان و جوانان به آنها عالقه دارند كتاب تولید كنیم. 

در ديگر كشورها هم چنين وضعيتي وجود دارد؟
سفري به يك كشور خارجي داشتم. در آنجا به خانه اي رفتم كه نیمي از اتاق 
كودكشان را كتاب هاي مختلف ويژه كودكان و نوجوانان پر كرده بود. فرض 
كنید يك اتاق سه در چهار، پر از كتاب كمیك، تصويري و نوشتاري! است. آنها 
مي دانند كه كودك به چه چیز هايي عالقه دارد و بر اس��اس آن كتاب نوشته 

مي شود و با اين كار میل به كتابخواني در كودك را افزايش مي دهند. 
خب اينكه ناشران بي توجهند قابل درك است، اما نويسنده ها 

چرا بي توجهي مي كنند؟
واقعاً نمي دانم! با اينكه اين نوع كتاب ها واقعاً مخاطب دارد و جاذبه خاصي براي 
گروه سني كودك و نوجوان در آنها ديده مي شود. نمي خواهم توهین كنم ولي 
شايد توانايي ورود به اين حوزه را ندارند. معتقدم كسي كه كارش نويسندگي است 
بايد در همه ژانرها توانايي نوشتن داشته باشد. براي من افتخار بزرگي است كه 
درباره شهدا كار كنم اما بايد بتوانم درباره مسائل اجتماعي و فانتزي هم بنويسم، 

مثل يك بازيگر كه بايد توانايي بازي در نقش هاي مختلف را داشته باشد. 
اما حداقل كتاب »جام جهاني...« نشان داده كه مي شود درباره 

موضوعات مورد عالقه نوجوانان نوشت و موفق بود!
آن موقع كه اين كتاب را كار مي كردم، به ناشرم گفتم »جام جهاني در جواديه« 
پرفروش ترين كتاب شما خواهد شد، فكر كرد دارم شوخي مي كنم و خنديد! 
اما االن مي بینیم با وجود اينكه هیچ نهاد دولتي حتي يك نسخه از اين كتاب را 
نخريده است، ناشر توانسته بیش از 150 هزار نسخه از آن را به فروش برساند. 
اين رقم بسیار بزرگي است و حتي ناشران دولتي هم به همین راحتي نمي توانند 

چنین حجمي از تولید را داشته و به فروش برسانند. 
شبكه توزيع كتاب هم يكي از نواقصي اس�ت كه به سهم خود 

جلوي دسترسي به كتاب را مي گيرد!
واقعاً سیس��تم توزيع كتاب عملكرد خوبي ندارد. من به ش��هرهاي دور افتاده 
رفتم ديدم در آنجا كتاب هايي كه ما به آنها آثار عامه پسند مي گويیم فروخته 
مي شود اما كتابي كه درباره شهدا باشد نیست. از آن طرف ناشران بزرگ مانند 
مركز حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس فقط آمار ارائه مي كنند كه مثاًل 2هزار 
عنوان كتاب منتشر كرده ايم. خب اين آمار دادن فقط براي پركردن بیالن خوب 
است، وگرنه بايد ديد كه اصاًل آن كتاب ها به دس��ت مخاطب رسیده است يا 
خیر! وقتي توزيع مناسبي نداريم يا كتاب ها را به دست ادارات دولتي مي دهیم 
كه بین كارمندان توزيع كنند، معلوم اس��ت كه كتاب تأثیري نمي گذارد. در 
حالي كه كتاب خوب، كتابي است كه مردم براي آن پول بدهد و آن را بخرند، 
نه كتاب هايي كه از بودجه بیت المال تولید مي ش��وند و چون بي مصرف باقي 

مي مانند، بیت المال را بیت الحال مي كنند. 
شما سابقه كار نويسندگي درباره زندگي شهدا را داريد، آيا در 

آن حوزه هم چنين مشكالتی وجود دارد؟ 
چند وقت پیش دوس��تانم براي نگارش كتابي درباره زندگي يكي از شهدا با 
بنیاد شهید به توافق مي رسند، وقتي براي مسائل مالي اش به حسابداري آنجا 
مي روند، مسئولش مي گويد برآورد هزينه باالس��ت و بايد پايین بیاوريدش، 
دوستانم مي گويند كه ما با مديريت به توافق رسیده 
ايم و مگر شما نويسنده ايد كه مي گويید برآورد زياد 
يا كم است؟ آن شخص جواب مي دهد مدتي پیش 
از قم براي سفارش نگارش كتاب درباره شهدا آمده 
بودند، من خودم چند عنوان كتاب را همین طوري 
نوشتم و برايشان فرستادم! نگاه كنید اوضاع چقدر 
خراب است كه يك حسابدار كه نويسنده نیست هم 
مي نشیند يك چیزي را به اسم كتاب سرهم مي كند 

مي شود كتاب درباره زندگي شهید! 
با اين كار به ادبيات دفاع مقدس و حتي آرماني كه شهدا به دنبال 

آن بودند خيانت نمي شود؟!
چندين بار گفته ام كه من از اين مي ترسم كه يك بار ديگر شهدا به دست ما شهید 
شوند! يعني يك بار توسط دشمن شهید ش��ده اند و يك بار هم ما نويسندگان 
با بد نوشتن درباره ش��هدا، آنها را به شهادت برس��انیم. كار هاي ضعیف زيادي 
تولید مي شود؛ آثاري كه در آنها اغراق و دروغ به كار مي برند. به كتاب »سالم بر 
ابراهیم« زندگي شهید ابراهیم هادي نگاه كنید، واقعاً كتاب خوبي است، مردم 
هم آن را دوس��ت دارند و با آن ارتباط برقرار مي كنند. استقبال از اين كتاب به 
حدي بوده كه هر وقت من سر مزار اين شهید مي روم مي بینم كه دسته هاي گل 
گذاشته اند. اين يعني مردم شهید را آن طور كه بوده باور كرده اند و دوستش دارند 

نه آنكه بخواهند براي وي خیال پردازي كنند و دروغ بنويسند.

چندي��ن ب��ار گفت��ه ام ك��ه م��ن از اين 
مي ترس��م كه يك ب��ار ديگر ش��هدا به 
دس��ت ما ش��هيد ش��وند! يعني يك بار 
توس��ط دشمن ش��هيد ش��ده اند و يك 
بار هم م��ا نويس��ندگان با بد نوش��تن 
درباره شهدا، آنها را به شهادت برسانيم

قرائت وصيتنامه شهدا با صداي پرستويي 
مجم�وع�ه »س�ت�ارگ�ان راه« ب�ا م�وض�وع خ�وان�ش 
ف�رازه�اي�ي از وصيتن�ام�ه ش�ه�دا ب�ا ص�داي پروي�ز 
پرس�تويي از جمع�ه راه�ي آنت�ن ش�بك�ه3 م�ي ش�ود. 
اين مجموعه 365 قسمتي در قالب كلیپ و نماهنگ هاي كوتاه، 
هر روز قبل از اذان ظهر و هر شب قبل از اذان مغرب به فرازهايي 
از وصیت يكي از ش��هداي دف��اع مقدس مي پ��ردازد. مجموعه 
»ستارگان راه« در چهار فصل و 365 قسمت تدارك ديده شده 
كه هر فصل در لوكیشن هاي مختلفي ضبط و آماده پخش شده 
اس��ت. كارگرداني اين مجموعه به عهده علي اسماعیلي است و 
سازمان هنري رسانه اي »اوج« تهیه كنندگي اين مجموعه كلیپ 

را برعهده دارد. 
........................................................................................................

 استقبال 60 هزار نسخه اي
از »خاطرات سفير«

كتاب »خاطرات سفير« خاطرات نيلوفر شادمهري به فروش 
بيش از 60 هزار نسخه رسيد. 

انتشارات سوره مهر از فروش 60 هزار نسخه از كتاب »خاطرات 
سفیر« در فاصله كمتر از يك سال از انتشار آن خبر داده است. 

»خاطرات سفیر« در بردارنده خاطرات دانشجوي مسلماني است 
كه در فرانسه با چالش هاي مختلفي روبه رو مي شود كه رعايت 
حجاب يكي از آنهاست. تصور ذهني نادرس��ت مردم فرانسه از 
اسالم و مسلمانان و وجود صدها پرس��ش  و باور در اين زمینه، 
كار را براي او كه رعايت ارزش هاي دين��ي را بر هر چیز ديگري 
ترجیح مي دهد، دشوار مي كند. شادمهري در اين اثر كه حاصل 
يادداش��ت هاي او در دوران دانش��جويي اش در فرانس��ه است، 
تصويري كوتاه اما گیرا از فضاي جامعه فرانسه و باورهاي آنها در 
قبال مسلمانان نشان مي دهد. راوي اين كتاب، دختري است كه 
در آرزوي تحصیل در يكي از دانشگاه هاي مهم فرانسه راهي اين 
كشور مي شود، اما صرفاً به دلیل رعايت حجاب و التزام به قوانین 
اسالم، دانشگاه از پذيرش او منصرف شده و او به اجبار در دانشگاه 
ديگري ادامه تحصی��ل مي دهد. او كه براي تحصیل به كش��ور 

ديگري سفر كرده بود، حاال در يك دوراهي قرار مي گیرد.  
........................................................................................................

 31هزار جلد كتاب 
از زير آوارهاي موصل بيرون كشيده شد

از حدود نيم ميليون جلد كتاب دفن شده در موصل در دوره 
سيطره داعش، 31 هزار جلد از زير آوار بيرون كشيده شد. 
به گزارش مهر به نقل از دويچه وله، گروهي داوطلب در ش��هر 
موصل براي نجات كتاب هاي كتابخانه ويران ش��ده اين ش��هر 
كمپیني را با نام »چش��م موصل« به راه انداخته ان��د. آنها تا به 
حال توانس��ته اند 31 هزار جلد كت��اب را از زي��ر آوارها بیرون 
بكشند. در زمان اشغال موصل توسط داعش انجام هر گونه كار 
هنري و فرهنگي در اين ش��هر ممنوع بود. اكنون و ماه ها پس 
از آزادسازي موصل، 20 جوان داوطلب آستین باال زده اند تا با 
نجات تك تك كتاب ها از زير خرابه ها، كتابخانه ويران شده شهر 

را دوباره سرپا كنند. 
شبكه خبري دويچه وله، گزارشي از كمپین جوانان داوطلب تهیه 
كرده كه تعدادي از جوانان اين ش��هر را درحال بیرون كشیدن 
كتاب ها از زير آوار نشان مي دهد. اين جوانان داوطلبانه مشغول 
جمع آوري كتاب هايي هس��تند كه در پي اشغال موصل توسط 
داعش در زير آوار كتابخانه مدفون ش��ده اند. حدود نیم میلیون 
جلد كتاب از سوي عالقه مندان در سراس��ر جهان به كتابخانه 
موصل اهدا ش��ده بود. موصل پیش از جنگ و اش��غال، يكي از 

بزرگ ترين كتابخانه هاي عراق را در اختیار داشت. 
........................................................................................................

 حمله ناجوانمردانه اسرائيل
به كشتي »ماوي مرمره« در يك كتاب 

حادثه حمله س�ربازان اس�رائيل به كش�تي م�اوي مرمره 
حام�ل كمك هاي بشردوس�تانه ب�ه مردم تح�ت محاصره 
غزه در آب ه�اي بين الملل�ي و س�فر جمعي از ش�اعران و 
نويس�ندگان به تركي�ه مقدم�ات تألي�ف كتاب »ش�هيد 
دهم« توس�ط حس�ن حس�يني ارس�نجاني را فراهم كرد. 
ارسنجاني در گفت وگو با فارس درباره تازه ترين اثر خود گفت: 
»ش��هید دهم« عنوان مجموعه اي اس��ت كه به زودي از سوي 

انتشارات سوره مهر روانه بازار كتاب خواهد شد. 
وي در ادامه با اشاره به حمله اسرائیل به ماوي مرمره و شهادت 
9 نفر از مسافران اين كشتي ابراز داشت: اسرائیل سال 2010 
توسط كماندوهاي واحد شايتت 13 ارتش خود به يك ناوگان 
دريايي حامل كمك هاي بشردوس��تانه تحت عن��وان ناوگان 
آزادي به باريكه غزه، حمله كرد. اين كش��تي قصد شكس��تن 
محاصره دريايي نوار غزه و رس��اندن كمك هاي بشردوس��تانه 
را داشت. 9 مسافر روي كش��تي اصلي، ماوي مرمره، طي زد و 
خوردي كه در نتیجه ورود كماندوها به سطح كشتي درگرفت 
به شهادت رسیدند. در اين كشتي يك قناري بود كه اسرائیل به 
او هم رحم نكرد و اين قناري را كشت. از اين رو من نام كتاب را 

اينگونه انتخاب كردم.

داود اميريان نويسنده كتاب »جام جهاني در جواديه« در گفت وگو با »جوان«:

 شهدا را يك بار دشمن 
و يك بار نويسنده های بد شهيد مي كنند

   محمد صادقي
و  رئيس جمه�ور  مع�اون  مونس�ان،  اصغ�ر  عل�ي 
رئي�س س�ازمان مي�راث فرهنگ�ي، صناي�ع دس�تي 
و گردش�گري از توس�عه صناي�ع دس�تي ب�ه عن�وان 
راهكار توس�عه اش�تغال و ايج�اد درآم�د ارزي ن�ام برد. 
مونسان كه در مراسم گرامیداش��ت روز صنايع دستي، سخن 
مي گفت، تأكید كرد: صنايع دستي تركیب پیچیده اي از فنون 
عملي و علوم نظري است و عالوه بر اين جايگاه ارزشمند، امروز 
نقش مهمي در ايجاد اش��تغال و درآمدزايي براي كش��ور ايفا 
مي كند. وي با اش��اره به ظرفیت باالي صنايع دستي در تولید 
فرصت ش��غلي، گفت: وقتي در طرح اش��تغال روستايي بالغ 
بر 24هزار میلیارد ريال به حوزه گردش��گري و صنايع دستي 
تخصیص داده مي شود، اين يعني مجلس و دولت به اين جايگاه 
واقف هستند. مونسان گفت: صنايع دستي صنعت ارزاني است 
و ارزش افزوده بااليي دارد، اين از مزيت هاي بزرگ ماست. سال 
گذشته بالغ بر 281 میلیون دالر صادرات بدون در نظر گرفتن 
فرش زيورآالت داشتیم به عالوه اينكه بالغ بر 250 میلیون دالر 
صادرات چمداني در سال 96 انجام ش��د كه درمجموع بالغ بر 
500 میلیون دالر صادرات سال گذشته صنايع دستي بوده و به 
زعم ما اين بازار ظرفیت اين را دارد كه تا 2 میلیارد دالر افزايش 
پیدا كند. پويا محموديان، سرپرس��ت معاونت صنايع دستي، 
س��ازمان میراث فرهنگي نیز در اين مراس��م با بیان اينكه هر 
ساله مراسم روز جهاني صنايع دستي در 20 خرداد ماه برگزار 
مي شود، گفت: سه سالي مي ش��ود كه به دلیل همزماني روز و 

هفته جهاني صنايع دس��تي با ماه مب��ارك، حضور هنرمندان 
ساكن استان ها و شهرستان ها براي شركت در نمايشگاه تهران 
میسر نیست، به همین دلیل بايد صبر كنیم تا بتوانیم بعد از ماه 
رمضان مراسم در خوري براي اين روز برگزار كنیم. محموديان 
ابراز امیدواري كرد: به زودي اتاق فكر صنايع دستي شروع به 
كار مي كند كه حضور مديران خوشنام صنايع دستي را در اين 
مراسم به فال نیك مي گیريم. ما در آينده نه چندان دور شاهد 
چند رويداد بین المللي صنايع دس��تي هس��تیم. در ادامه اين 
مراسم از اثر فاخر صنايع دستي ساخت هنرمند قلمزن حافظ 
پرست رونمايي شد. اين اثر 8 هزار و 300 گرم نقره دارد و داراي 
يك اليه بیروني و يك اليه دروني است كه 15 گرم طالي ناب 
در آن به كار رفته و ساخت آن يك سال زمان برده است. در ادامه 
از حافظ پرست، پیشكس��وت قلمزني، شهره حقیقي، هنرمند 
جوان داراي خلق آثار هنر و تولید و حبیب آوران هنرمند جوان 

حوزه قلمزني تقدير شد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي:

صنايع دستي، صنعتی ارزان با ارزش افزوده باالست

نگاهي به مسئوليت نشناسي رسانه اي در مواجهه با يك خبر كذب

ايرانشهر را بمباران كردند!
    فرزين ماندگار

 ط�ي س�ال هاي اخير تالش ه�اي زي�ادي ب�راي تغيير 
كليش�ه هاي منف�ي درباره سيس�تان و بلوچس�تان از 
س�وي رس�انه ها و برخي فعاالن فرهنگي انجام گرفته 
است اما ش�ايعه اي كه با هش�تگ دختران ايرانشهر از 
مرزهاي ايران هم فراتر رفت بار ديگر چهره اي خش�ن، 
جرم خي�ز و منفي از اين اس�تان به جه�ان مخابره كرد. 
همان منبعي ك��ه ابتدا خب��ر تجاوز گروهي ب��ه 41 دختر 
ايرانشهري را اعالم كرده بود روز گذشته آن را كذب محض 
خواند اما خبر كار خود را كرده و سیستان و بلوچستان براي 
چند روز در صدر اخبارداخلي و خارجي قرار گرفته اس��ت؛ 
استاني كه طي سال هاي گذش��ته تالش زيادي براي تغییر 
كلیشه هاي منفي درباره آن صورت گرفته بود به خاطر يك 
شايعه يا حداقل مبالغه دچار همان كلیشه هاي سابق و شايد 
هم بدتر از آن شد. امام جمعه اهل سنت ايرانشهر روز گذشته 
اعالم كرد كه تجاوز به 41 دختر در ايرانش��هر كذب محض 
است چراكه آنها فقط سه نفر بودند. در اين خصوص نهادها و 
دستگاه هايي مانند شوراي تأمین، دادستاني و فرمانداري و... 
موظف به پیگیري هستند و مردم بايد منتظر اطالع رساني از 
سوي اين مراجع باشند. متأسفانه اين جريان از سوي برخي 
افراد كه اطالعات اندكي داشتند اعالم شده كه اين امر باعث 

بدنامي شهر ايرانشهر شده است. 
مولوي كريم زاي��ي، در گفت و گو با س��ايت عصر هامون، با 
تكذيب خبر تجاوز به 41 دختر ايرانشهري از مردم خواست 
به دس��تگاه قضايي و امنیتي اعتماد كنن��د. در اين جريان 
جاي نگراني براي هیچ ك��س وجود ن��دارد، بزرگ كردن 
اين موضوع دسیسه دشمنان اس��ت اين در حالي است كه 
شیعه و سني در استان سیستان وبلوچستان و به خصوص 
ايرانشهر وحدت و اتحادي فوق العاده دارند و هیچ يك به مال 
و جان و آبروي ديگري تعرض نمي كنند؛ اين گونه اتفاقات 
و بزرگنمايي ها از تفرقه هاي دش��من به حساب مي آيد كه 

برخي از روي ناداني به آن مي پردازند. 
نويد برهان زهي، فعال رسانه اي اس��ت كه سال گذشته در 
جريان مراس��م خبرنگار خوب به خاط��ر خبرهاي مثبت و 
امیدبخشش از سیستان و بلوچستان مورد تقدير قرار گرفت 
اما فضاسازي رسانه اي كه درباره خبر مشكوك تجاوز گروهي 
در اين استان مخابره شد به نظر مي رس��د تا حدود زيادي 
تالش هاي او براي نشان دادن چهره مثبت از استانش را بي اثر 
كرده است. همان زمان خبرهاي خوب او از استانش بهانه اي 
ش��د براي گفت و گوي »جوان« با او درباره اينكه سیستان 

سعي دارد نگاه كلیشه اي به سیستان و بلوچستان را در چشم 
مردم ايران و جهان تغییر دهد: »هم��واره تالش كرده ام تا 
نگاه كلیشه اي نسبت به سیستان و بلوچستان را تا حدودي 
و به ان��دازه توانم تغییر دهم. به نظرم رس��انه هاي اس��تاني 
در اين باره اص��اًل موفق عمل نكرده اند. اس��تان ما را همواره 
با فقر، خشكسالي، بي س��وادي، قاچاق مواد مخدر و اشرار 
مي شناسند، در حالي كه اين استان قشنگي هاي زيادي دارد. 
من دوست داشتم اين زيبايي ها را نشان دهم، البته در كنار 
آن معتقدم بايد مشكالت مردم را هم بازتاب داد و اين كار را 
هم مي كنم، اما دلیلي ندارد صرفاً روي نكات منفي تكیه كنم. 
براي همین هر چیز خوبي را كه به نظرم مي رسید بالفاصله 
توئیت مي كردم. اين رويكرد در توئیتر براي خیلي ها جالب 
بود. حتي خیلي از ايراني هاي خارج از كش��ور از اين مسئله 
استقبال كردند. آنها مي گفتند كه من تصوير ذهني شان از 
سیستان و بلوچس��تان را تغییر داده ام. آدم مثبت انديشي 
هس��تم و ايران را دوست دارم. معتقدم رس��انه در كشور ما 
رسالت خود را فراموش كرده اس��ت. مردم احتیاج به امید 
دارند.« ايرانشهر را مي توان استعاره از ايران گرفت؛ شهري 
كه فقط متعلق به سیستان و بلوچس��تان نیست و جزئي از 
ايران است؛ شهري كه شايعه س��ازي مشكوك رسانه اي آن 
را بر س��ر زبان ها انداخت تا سیستان و بلوچستان بارديگر با 

قیدي منفي شناخته شود. 
رسانه ها و فعاالن میهن دوست فضاي مجازي در اين زمینه 
بايد هوشیاري خود را نشان دهند. شايعه خیلي وقت ها مثل 
بمب عمل مي كند و مي تواند ويرانگر باش��د. براي قتل عام 
آدم ها صرفاً الزم نیست بي خبر میان آنها يك بمب منفجر 
شود. كافي است يك نفر داد بزند بمب و عده اي زير دست و 
پاي آدم هايي كه در حال فرار براي نجات جان خود هستند 
كشته بش��وند. رسانه ها مس��ئولیت بزرگي در پیشگیري از 

چنین تهديدهايي بر عهده دارند. 

    خبر

حكمت 393
امام)ع( فرمود: از دنیا همان قدر را بگیر 
كه س��راغ تو مى آيد و از آنچه از تو روی 
گردان��ده روی بگردان )و ب��ه دنبال آن 
مشتاب( و اگر چنین نمى كنى الاقل در 
 طلب دنیا به ص��ورت معقول تالش كن 

)و تندروی مكن.( 

محمدمهدي عسگرپور:     تجسمی

نمي دانستم دارالشفايي چنين گرايشات سياسي دارد

كارگردان س�ريال »رهايم نكن« مي گويد كه درباره گرايش�ات 
سياسي نويس�نده فيلمنامه اين س�ريال اطالعي نداشته است. 
محمد مهدي عسگرپور در گفت و گو با تسنیم در پاسخ به اين سؤال 
كه جمیله دارالشفايي، نويسنده سريال از فتنه گران سال 88 و عضو 
كمپین چهارشنبه هاي سفید بود، نظرتان درباره مصاحبه هاي اخیر 
ايشان كه اين شناس��نامه را به گونه اي در اختیار رسانه ها قرار دادند 
چیس��ت، آيا به دنبال حاشیه سازي براي شخص ش��ما و اين سريال 
بودند، پاسخ داده است: »وقتي بحث تولید مطرح شد يك ماه بعد از 
خالصه سكانس ها بايد فیلمبرداري را شروع مي كرديم مثل خیلي از 
سريال ها. وقتي درگیر تولید بشوم ديگر نمي توانم آن طور بايسته و 
شايسته روي نگارش فیلمنامه مسلط باشم. بايد يك فیلمنامه نويس 
دعوت مي شد. بیشتر فیلمنامه نويسان س��ر كار بودند و قرعه به نام 
جمیله دارالشفايي افتاد. نمي دانستم چنین گرايشات سیاسي دارند، 
چراكه درگیر فضاهاي مجازي نبوده ام و كماكان هم نیستم. اين را هم 
بدانید در فیلمبرداري بخش قابل توجهي از فیلمنامه را دوباره تغییر 

دادم تا آن چیزي بشود كه من دوست داشتم. نقش ايشان در مجموعه 
سريال آن قدر زياد نشد به همین دلیل از ابتدا قرار بود نام ايشان كنار 
من به عنوان فیلمنامه نويس نوشته ش��ود اما به دلیل كم بودن حجم 
حضورشان، نامش��ان به عنوان همكار فیلمنامه نويس در تیتراژ آمد. 
حاال چون درگیر اين حواشي ش��ديم مي گويم خالصه سكانس ها از 
جمله قصه فرناز هشت ماه قبل تر نوشته شد و سند 2030 را نخواندم 
و شرمندگي هاي من است كه فقط كلّیت اين سند را خوانده ام و البته 
جزئیات به يك فهم نیاز دارد. من فكر مي كنم ماجراي »رهايم نكن« 
ربطي به آن سند ندارد. اينجا مي گويیم يك دختر به دلیل زياده خواهي 
ممكن است در دام بیفتد. ما مي خواهیم به خانواده بگويیم با اين پديده 

روبه رو شديد چطور بايد با آن برخورد كنید. 
عسگرپور درباره تولید سريال طنز در ماه رمضان هم اينگونه توضیح 
مي دهد: ترديد ندارم سريال هاي طنز جزو واجبات تلويزيون است كه 
بايد به آن پرداخته شود و آدم هاي شايسته و كارهاي متفاوت ايجاد 
شود. برخي دوستان كه كارهاي طنز انجام مي دادند امروز با تلويزيون 
كار نمي كنند، به همین خاطر تلويزيون بخشي از سرمايه اش را در اين 
زمینه از دست داده است. برخي اوقات با پول زياد مي خواهد اين رويه 
را برگرداند و برخي از نهادها با تزريق پول هاي بیشتر اين كار را انجام 
مي دهند. به نظر من در هر سفره اي بايد كار طنز وجود داشته باشد. 
ويژگي ماه رمضان با بقیه ماه ها متفاوت است. مي دانید كه رسانه ملي 
به دلیل بي پولي زماني سراغ كساني رفت كه مي توانستند پول تزريق 
كنند و بدهي هاي قديمي سازمان برگردد، حتي در شرايط مساوي 
كارگرداني كه مي توانست پول تزريق كند يا كارگرداني كه طرح و ايده 

بیاورد برايشان تزريق پول ارجحیت داشت.

اعالم علت تغيير ديوارنگاره ميدان ولي عصر)عج( 
مدير روابط عمومي س�ازمان هنري رس�انه اي اوج توضيحات�ي درباره علت 
تغييرات و هزينه هاي نص�ب ديوارنگاره مي�دان ولي عصر)ع�ج( ارائه كرد. 
به گزارش تسنیم، محمد ذوقي مدير روابط عمومي سازمان هنري رسانه اي اوج، 
گفت: ما به مناس��بت جام جهاني كمپیني به نام »با هم قهرمانیم« را برنامه ريزي 
كرديم كه طي آن با همكاري و مس��اعدت سازمان زيباسازي ش��هرداري تهران 
طرح هايي را در 40 نقطه مختلف شهر اكران كرديم و يكي از اينها ديوارنگاره میدان 
ولي عصر)عج( بود. از ابتدا برنامه ريزي ما به اين شكل بود كه چهار طرح براي جام 
جهاني در ديوارنگاره اين میدان نصب شود. يكي از طرح ها قبل از شروع جام جهاني 
و سه طرح هم براي سه بازي تیم ملي نصب شود. تا پايان سال حدود هشت كمپین 
ديگر براي موضوعات مختلف در نظر گرفته ايم. ذوقي با تأكید بر ضرورت استفاده 
از ظرفیت باالي فرهنگي- اجتماعي حضور ايران در جام جهاني، خاطرنشان كرد: 
شعار ما در اين طرح ها همدلي، اتحاد، شور و نشاط مردم است. تا كنون نیز شاهد آن 

بوده ايم كه افراد با گرايشات و ذهنیات مختلف از تیم ملي حمايت مي كنند. 
مدير روابط عمومي سازمان اوج درباره هزينه هاي طراحي، تولید و نصب ديوارنگاره 
میدان ولي عصر)عج( اذع��ان كرد: با توجه ب��ه اينكه ما طرح ه��اي كمپین »با هم 
قهرمانیم« را در حدود 40 نقطه ش��هر نصب مي كنیم، هزينه طراحي آن سرشكن 
مي شود و به نسبت ساير طرح هاي گرافیكي كه در شهر نصب مي شوند هزينه بسیار 
كمتري دارد و اهل فن اين موضوع را مي دانند. هزينه طراحي، چاپ و نصب اين چهار 
طرح در میدان ولي عصر)عج( حتي از هزينه ساخت يك مستند ضعیف و ارزان قیمت 
نیز كمتر است. طرح هاي میدان ولي عصر)عج( تأثیرگذاري بسیار زيادي دارند و در 
فضاي مجازي دست به دست مي شوند در حالي كه مستندهاي ضعیف و ارزان قیمت 
كه به تعداد قابل توجهي در كشور ساخته مي شوند تأثیرگذاري خاصي ندارند. هزينه 

طراحي، چاپ و نصب هر ديوارنگاره مبلغ 4 تا 5 میلیون تومان است.


