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بزنگاه

110 سال پس از تصويب اولين قانون مطبوعات
شفافيت را بازگردانيم

تيتر مصور|چوب الفدر همين حوالي

داش��تن آگاهي از وضعي��ت كتاب و 
كتابخوان��ي در ديگر كش��ورها اتفاق 
بيهوده اي نيس��ت اگ��ر به آن ب��ه دي��ده اطالعات 
صرف ن��گاه نش��ود. فرضا اينك��ه مي دانيم س��رانه 
مطالع��ه در ژاپ��ن از چي��ن بيش��تر اس��ت و ط��ي 
پن��ج س��ال گذش��ته معم��وال بي��ش از 30 دقيقه 
اعالم ش��ده اس��ت، مي تواند عامل��ي تعيين كننده 
 در جه��ت داش��تن انگي��زه ب��راي بررس��ي چرايي

 اين برتري باشد. 
ب��راي مث��ال يك��ي از كش��ورهاي اروپاي��ي كه در 
س��ال هاي بين 2011 تا 2015 نمونه اي مناس��ب 
براي مقايس��ه با كشورهاي همس��ايه خود بود نروژ 
اس��ت. كش��وري با وضعيت مطالعه نه چندان بد كه 
 البته در نشريات داخلي نروژ، آنقدرها هم درخشان

 مطرح نمي شود. 
از جمعي��ت آماري 9 تا 79 س��ال كتابخوان نروژ در 
س��ال 2015، 23درص��د هر روز كتاب غيردرس��ي 
مي خوانند. اين عدد نسبت به سال 2014 دو درصد 

كاهش داشته است. 
 ام��ا جال��ب اس��ت بداني��م در بررس��ي هاي انجام 
ش��ده علت اين كاهش رغبت به مطالع��ه را گذران 
وق��ت در اينترنت ي��ا مطالع��ه كت��اب الكترونيك 
نمي دانن��د. در گذر ماه هاي س��ال 2014 تا 2015 
روزنامه كاغذي دوب��اره راهش را به دس��تان مردم 
ب��از ك��رد. اگرچه ن��رخ خري��د روزنام��ه كاغذي از 
49درصد به 42درصد رس��يد ام��ا از طرفي مطالعه 
آنالي��ن روزنامه ها با رش��د نزديك ب��ه 25درصدي 
 هم��راه بوده اس��ت. يعني آم��اري مثب��ت در اقبال 

روزنامه خواني. 
و از تمامي نكات مرقوم مهم تر، داشتن اطالعات جامع 
و حقيقي از آمار مطالعه در كشور. اعدادي باورپذير كه 
از يك رسانه كوچك تا نش��ريه اي دولتي تغيير پيدا 
نمي كند. به همان نسبت كه امكان خوشبيني بيهوده 
را كاهش مي دهد از سياه نمايي هاي نخ نما شده هم 
جلوگيري مي كند. براي مث��ال نمي گويند وضعيت 
مطالعه بد اس��ت، جامعه كت��اب نمي خواند و آينده 
روشني را نمي ش��ود براي مملكت متصور شد بلكه 
چيزي به نام »راهكار« را چاره مي جويد تا با رهايي از 
بند كلي گويي ها امكان تمركز بيشتر بر هدف نهايي 

را ميسر سازد.

ديبا داودي
 مصرف بهينه گاز

عليرضا پاكدل

وقت��ي اولين قان��ون مطبوع��ات ايران 
در مجلس ش��وراي ملي تصويب ش��د، 
روزنامه هاي آن  دوران پرچم عزا برافراشتند و از تحديد 
شدن گفتند. حتي روزنامه »مس��اوات« به سردبيري 
محمد مس��اوات، يك ويژه نامه هش��ت صفحه اي براي 
اين اتفاق منتشر كرد و در هشت صفحه سرتاسر دشنام 
و توهين را روانه مجلس و نمايندگان كرد. واقعيت اين 
است كه در آن دوران، روزنامه هاي ايران هيچ حد و مرز 
لفظي براي خود نداش��تند و همه را از خود مي راندند. 
»حبل المتي��ن«، »صوراس��رافيل« و... همزمان هم به 
شاه دشنام مي دادند، هم مجلسيون، هم زمين داران و 
اشراف و هم حتي نظاميان. هيچ دوست و آشنايي براي 
خود باقي نگذاشته بودند و درواقع فضاي آزاد شده توسط 
مشروطه را فضايي بي حد و حصر مي دانستند و همين 
شد كه اكثريت جامعه قدرتمند ايران در اولين ماهنگ، 
نخستين قانون مطبوعات را تصويب كرد تا مطبوعات، 
قانوني كنترل ش��ود. رفتار روزنامه نگارها و حكومتي ها 
در دوره هاي بعدي هم همين بود؛ بعد از آمدن رضاشاه، 
فرار رضاشاه، ملي شدن صنعت نفت و... در هر دوره اي 
كه اندكي اس��مي از آزادي و تغيير آمد، روزنامه نگاران 
دچار اش��تباه تاريخي بزرگي ش��دند. آنها بدون درنظر 
گرفتن جامعه  س��نتي ايران و دست هاي پيدا و پنهان، 
از هر فرصتي براي قدم هاي بي پروا و ناگهاني اس��تفاده 
كردند و همين شد كه از هفت يا هشت قانون مطبوعاتي 
كه ما داريم و در مجلس به تصويب رسيده، اكثريت اين 
قوانين همچنان با اس��تخوان بندي همان قانون اوليه و 
با روحي محدود كننده تصويب شدند. تنها در دوره اي 
كوتاه و در س��ال 1330 و نخست وزيري مصدق، قانون 
مطبوعات تصويب ش��ده اندكي به نفع روزنامه نگاران و 
رسانه ها بود. اما بعد از اين همه سال و با گذشت اين همه 
اتفاق، اهالي مجل��س، دولتمردان و حكومت داران بايد 
بدانند كه با كنترل رس��انه هاي رسمي براي رسيدن به 
توسعه با مشكالت اساس��ي روبه رو مي شويم. هرچقدر 
كه فضاي جامعه شفاف تر، روشن تر و با اطالعات تروتازه 
باشد، راه هاي جلوگيري از فساد، كجروي و سوءاستفاده 
بسته مي شود. درواقع بايد بعد از اين همه سال، تصويب 
قوانين مختلف، روح محدود كننده قانون مطبوعات اول 
را براي جامعه و دوراني كه بسيار بسيار تغيير كرده، حذف 
كنيم و امكاني براي شفاف تر شدن محيط فراهم بياوريم.

علي اكبر قاضي زاده 

سياه سياه، سفيدسفيد

در سال هايي كه مسووليت سازمان ميراث را 
برعهده داش��تم و جورج بوش رييس جمهور 
امري��كا بود، وقتي با اس��تادان و كارشناس��ان مراكز علمي و 
دانش��گاهي امريكا مالقاتي پيش مي آمد، آنان غالبا به سبب 
اقوال و افعال رييس جمهورشان ابراز شرمساري و عذرخواهي 
مي كردند. با رفتارهاي اخير دونالد ترامپ به  گمانم حاال ديگر 
بايد ما عرق ش��رم ايش��ان را پاك كنيم! اي��ن روزها كه كوره 
اعتراض به اقدامات كودكانه و شرورانه ترامپ داغ است، مدام 
به اين فكر مي كنم كه امريكا با قانون منع ورود ايرانيان، از چه 
چيزي محروم شده است؛ مثال آيا از صنايع اتومبيل سازي ما 
محروم خواهد شد، يا از نوآوري هاي ما در زمينه دانش پزشكي 
و مهندس��ي؛ آيا ما همچون هند و چين عمق اس��تراتژيك 
صنعتي امريكاييم كه با قطع روابط نگران كارخانجات ش��ان 

باشد. البته كمابيش هيچكدام!
در اين موقعيت هاي بغرنج قهرآميز، ناگهان به دستاويزهايي 
ملي و فرهنگي براي دفاع از خودمان مي انديش��يم و پيش از 
هر چيز از مزيت هاي جهاني مان مي پرسيم. تا پيش از اين اگر 
علت موفقيت مهاجران ايراني را از ايش��ان سوال مي كرديم، 
عمدتا دو پاس��خ مي ش��نيديم: يكي فرصت هايي كه محيط 
امريكا در اختيارشان گذاشته و ديگري توانايي هاي شخصي 
خودشان. در اين ميان كمتر كسي از مزيت هايي كه فرهنگ 
ايراني به او بخشيده ياد مي كرد. در موقعيت هايي مثل امروز، 
هركس، هرقدر هم كه پزشك، تاجر و كارآفرين موفقي باشد، 
احساس مي كند دستاوردهاي شخصي، سالح كوچكي براي 
نبرد با اين جريان بزرگ اس��ت. در چنين بزنگاه هايي اس��ت 
كه خود را بخشي از »كيس��تي« بزرگ تري مي بينيم يعني 
»ايران« يا »فرهنگ ايراني«. طبيعي است كه از خود بپرسيم 
كدام برگ برنده نزد ما هس��ت كه حضور محترم ما در جهان 

را تضمين كند. 
درباره ايرانيان مقيم غرب، ظاهر امر ناميدكننده است؛ پنداري 
ايرانيان نه فقط تحفه اي چش��مگير براي امريكا ندارند، بلكه 
همچون ديگر اقليت هاي مقيم امريكا، نظير چينيان يا عرب ها 
يا ايتاليايي ها، تشكلي هم ايجاد نكرده اند. نه همچون ارمنيان 
و يهوديان، هم كيشان خود را به صورت ويژه حمايت مي كنند 
و نه اساسا تاكيدي بر تمايزات خود دارند. آنان دوست ندارند 
در جامعه ميزبان، بنا به افتراقات شان به جا آورده شوند. اگر به 
سرعت، آداب خانه جديد را فرامي گيرند و قانون مدار مي شوند، 
از آن روست كه دل ش��ان نمي خواهد »غير خودي« باشند؛ 
چراكه درصددند به فاصله چند نس��ل در س��رزمين مقصد، 
به رأس هرم هاي منزلتي صعود كنند و زمام امور را به دست 

گيرند، پس بايد حتي االمكان در جامعه ميزبان حل شوند. 
همين رفتارهاي جامعه مهاجر ايراني، بسياري از تحليلگران 
اجتماعي را به واكنش واداش��ته و اين را ي��ا به تفّرد آنان يا به 
خودباختگي شان در مقابل فرهنگ ميزبان نسبت مي دهند. 
ليكن بي انصافي اس��ت اگر رفتارهاي رندانه جامعه ايراني را 
اينقدر شتاب زده تحليل كنيم. چراكه نفوذ ايرانيان كيفيت 
وي��ژه اي دارد؛ كيفيتي زمان بر ولي بس��يار پايدار و جوهري. 
ايرانيان مثل چينيان با هنر توليد انب��وه، بازارهاي جهاني را 
قبضه نمي كنند، يا مثل اهل برخي از سرزمين ها، نيروي كار 

خدماتي و ارزان امريكا را تامين نمي كنند، هنر ايرانيان مثل 
حضورشان در جامعه امريكا، نه چندان مشهود ولي محسوس 
است؛ همچون آب، يعني وقتي آشكار مي شود كه ديگر همه 
جا را آغشته كرده اس��ت! ايرانيان به اتكاي هنر كيمياگري و 
تصرف جوهري، بنيه فت��ح دل هاي جامعه ميزبان را دارند، و 
مي دانند كه چطور در هر مقام و موقعي محبت كنند و محبت 
بينند و به اين ترتيب براي خود سرمايه اجتماعي ايجاد كنند. 
آنان قادرند به همه چيز كيفيتي انساني و معطر بخشند، اصال 
به قصد نفوذ به اليه هاي عميق جامعه ميزبان است كه تعمدا 
افتراقات شان را پنهان مي كنند. تحليل رفتارهاي مهاجران 
ايراني در غرب در اين چهاردهه روش��نگر اس��ت؛ نسل اول 
مهاجراني كه ايران را در ش��رايط انقالب و آشوب و دلخوري 
ترك كرده بود، در سرزمين جديد همچون جامعه اي متفرق 
بود كه حتي در صورت لزوم، هويت خود را نيز كتمان مي كرد؛ 
چرا كه هم در محيط جديد تازه وارد و ناآشنا بود، و هم هجمه 
رسانه اي به قدري شديد بود كه آحاد اين جامعه بايد منفردا به 

راه هايي براي حفظ موجوديت خود مي انديشيد.
 اما امروز نزديك به چهار دهه و دو نسل از آغاز مهاجرت ايرانيان 
به اروپاي غربي و امريكاي ش��مالي مي گذرد و به تدريج آنان 
توانسته اند ريشه بدوانند و در هرم هاي منزلتي مدارج بااليي 
را كس��ب كنند. جالب آنكه به ميزان اعاده اعتماد به نفس، به 
مناسبت هاي مختلف بر ايراني بودن شان خودآگاهانه پافشاري 
كرده و آن را فخر خود مي شمرند، حاال ديگر از جامعه ميزبان 
توقع دارند كه نه تنها آن��ان را غيرخودي تلقي نكند، بلكه به 
رسميت بشناسد و محترم بداند. مهاجرت به غرب، نخستين 
موج مهاجرت ايرانيان به س��رزمين هاي ديگر نيست؛ تاريخ 
نش��ان مي دهد كه هرگاه عرصه بر گروهي تنگ ش��ده، آنان 
اقدام به مهاجرت به بهترين جاي دنيا در زمانه خود كرده اند، 
ولي در هيچ يك از اين امواج مهاجرت، سعي نكردند همچون 
خار در چشم ميزبان فرو روند، بلكه همچون نسيم معطر از الي 
سيم هاي خاردار عبور كرده و اطراف خود را تا شعاع وسيعي 
معطر كرده اند. قصه اي هس��ت كه در دوره سلجوقي به علت 
برخي تعصبات، گروهي از زرتش��تيان ايراني سوار بر كشتي 
عزم هند كردند. حاكم گجرات وقتي از قصد آنان براي اقامت 
در بندر مطلع شد، براي آنان كاسه اي لبالب از شير فرستاد كه 
هم بيان خيرمقدم باشد و هم تلويحا بگويد كه گجرات به قدر 
ظرفيتش مملو از جمعيت است و جايي براي تازه واردان ندارد. 
سرگروه ايرانيان كه هوشمندانه متوجه پيام حاكم شد، قدري 
شكر خواست و آن را در ش��ير حل كرده و باز پس فرستاد، با 
اين پيام كه ايرانيان در جامعه ميزبان حل خواهند ش��د و نه 
تنها عرصه را بر بقيه تنگ نخواهند كرد كه با حضورشان شير 
شيرين تر خواهد شد. چه باور كنيم و چه انكار، تحفه و نقش 
ايرانيان در جهان همين اس��ت؛ آنان در هر جايگاه و حرفه و 
عرصه اي، همچون س��ينما، كه فرص��ت يافتند نقش خود را 
به خوبي ايفا كنند، تحفه اي جهاني و غيرقابل چشم پوش��ي 
و كيمياگرانه به ارمغان آوردند. اين همان كيفيتي اس��ت كه 
ايراني��ان در صورت تداوم حضورش��ان در جامعه ميزبان، به 
تدريج به آنان خواهند بخشيد و به عكس قهرشان كام جامعه 

ميزبان را تلخ خواهد كرد!

امريكا با منع ورود ايرانيان خود را از چه چيزي محروم مي كند
گرچه هست اهل خرد را خطر از بي خردان/ حدت خاطر دانا به خطر كم نشود

نگاه آخر
سيدمحمد بهشتي

اوض��اع ترام��پ و 
روسيه خوب است؛ 
اين را رس��انه هاي رسمي روسيه 
خبر مي دهند و حتي از جانبداري 
ترامپ از پوتين مي نويسند. روزنامه 
»ماسكوفس��كي كامسامولتس« 
درباره اين موضوع نوش��ته است: 
»ترامپ نظريه خبرنگار فاكس نيوز 
كه پوتين را قاتل خواند، رد كرد«. 
خبر ديگر اي��ن روزنامه هم درباره 
اختالف ه��اي روس��يه و بالروس 

است. 

ر  د م  د م��ر
ي  ن ه��ا با خيا
بخارس��ت ب��راي اعت��راض ب��ه 
دولت روماني جمع شدند و حاال 
»ابزرور« در صبح يك شنبه خبر 
مي ده��د: »عقب نش��يني دولت 
رومان��ي در مقاب��ل اعتراض��ات 
خياباني در بخارس��ت«. در ادامه 
بحران هاي سياس��ي و اقتصادي 
انگليس هم اين روزنامه از تغيير 
اين سياس��ت ها براي حل بحران 

مسكن و اجاره مي گويد. 

صبح روز يكشنبه 
ه  بهمن م��ا  1 7
س��رخط خبرهاي روزنامه هاي 
فرانس��وي، حمله م��رد مصري 
ب��ه م��وزه ل��وور پاريس اس��ت. 
»فرم��ان ضد مهاجرت��ي ترامپ 
موجب شوك ورزشكاران شد«، 
»مش��اهده )پنه لوپه فيون( يك 
هفته پس از رس��وايي« و »ورود 
تروريست لوور از دبي به فرانسه« 
خبرهاي ديگ��ر روزنامه لوموند 

است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

امام خميني در ادامه پاس��خ به پيام كارتر كه بعد 
از كنفرانس گوادلوپ فرستاده بود، تاكيد كردند 
مردم ايران براي من پيام فرستاده اند كه در صورت بروز كودتاي 
نظامي بايد حكم جهاد مقدس داد. من كودتا را نه به صالح ملت 
ايران مي دانم و نه به صالح ملت امريكا. اما اگر چنانچه كودتايي 
صورت پذيرد ملت ايران از چشم شما خواهند ديد. من به حكم 
اينكه يك روحاني هستم هميشه مصلحت بشر را در نظر مي گيرم. 
لذا به شما توصيه مي كنم كه جلوي اين خونريزي ها را بگيريد و 
ايران را به حال خود واگذاريد. در اين صورت اس��ت كه نه تسليم 

شرق خواهد شد و نه تسليم غرب. 
در پايان امام خميني به كارتر ب��ه صورت ضمني تاكيد كرد كه 
ش��ما قدرت كودتا هم نداريد: »ملت را به حال خود واگذاريد تا 
من از اش��خاص پاكدامن براي انتقال قدرت، يك شوراي انقالب 
تاسيس كنم تا امكانات مناسب جهت به ثمر نشستن حكومت 
مبعوث ملت انجام پذيرد، در غير اين صورت اميد به آرامش نيست. 
اكنون در سازمان نيروهاي مسلح ايران اختالف عميق و اساسي 
بروز كرده اس��ت و در صورت كودتا بسياري از ارتشياني كه به ما 

پيوسته اند اين تالش را در نطفه خفه خواهند نمود... «. 
در يك جمع بندي مختصر درباره كنفرانس گوادلوپ بايد گفت: 
اول- اين كنفرانس در زماني تش��كيل ش��د كه كار شاه تمام و او 
براي رفتن از ايران كامال مهيا شده بود و در جست وجوي تعيين 
يك دولت جايگزين بود و از س��ر اس��تيصال، بختيار را به عنوان 
نخست وزير در نظر گرفته بود. يادمان باشد كه شرط بختيار براي 
پذيرش نخس��ت وزيري بر خالف دكتر صديقي اين بود كه شاه 
حتما از ايران برود تا از حجم اعتراض مردمي كاسته شود و شاه هم 
با پذيرش اين شرط حكم نخست وزيري بختيار را صادر كرده بود. 
بنابراين همزمان با گوادلوپ و حتي پيش از اتمام آن كنفرانس، 

شاه تصميم به رفتن از ايران را اتخاذ كرده بود. 
دوم- حاضران در كنفرانس گوادلوپ اساسا حاميان اصلي شاه در 
غرب بوده اند اما با توجه به همه گزارش هايي كه از طريق سفراي 
خود دريافت كرده بودند و نيز با بررس��ي واقعيت سياسي داخل 
ايران و خواس��ت مردم و س��ازش  ناپذيري رهبري انقالب، قانع 
شدند كه شاه را نمي توان حفظ كرد و بنابراين براي تامين منافع 
درازمدت غرب در ايران و جلوگيري از نفوذ شوروي، به ابتكارهاي 

ديگر پناه آوردند. 
سوم- موج اعتراض گس��ترده مردم عليه شاه و تالش آنها براي 
سرنگوني رژيم پهلوي، حاميان شاه در غرب را دچار استيصال و 
سردرگمي كرده بود و بنابراين هيچ برنامه و راهكاري براي نجات 
شاه نداشتند و اساسا شتاب انقالب، فرصت طراحي و اجراي هر 
راهكاري را از آنان مي گرفت. عقب نشيني آنان از موضع حمايت 
از شاه، خواست قلبي آنان يا از سر ارادت به مخالفان شاه نبود ولي 
غربي ها ثابت كرده اند كه نه دوست دايمي دارند و نه دشمن دايمي 
و فقط منافع دايمي دارند و بنابراين براي تامين بقيه منافع خود در 

ايران، به اجبار تن به رفتن شاه هم مي دادند كه دادند. 
چهارم- امام خميني هرگز به راهكار امريكا براي تثبيت بختيار 
رضايت ن��داد و بدون هراس از احتمال كودت��ا در ايران كه آن را 
ناممكن مي دانست، بر تغيير سلطنت و تعيين نظام جديد براي 
ايران اصرار داش��ت. همان گونه كه از جوابيه ايش��ان به كارتر بر 
مي آيد امام خميني حتي لحظه اي دولت بختيار را قانوني ندانست 
و براي آن مشروعيت قايل نبود و طبعا بعد از مقاومت بختيار در 
مقابل مردم و كشتاري كه به حمايت از وي صورت گرفت، ديگر 
نمي توانس��ت در ايران بماند و خود را دول��ت قانوني بنامد. اين 
سخن به اين معناست كه امام خميني هرگز قول و قراري با بختيار 
ادامه دارد  نگذاشت كه بخواهد به عهدش وفا نكند.  
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در حاشيه، در متن
علي شكوهي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

شهرزاد- حسن فتحي 
از يك جايي به بعد ديگر به دنبال خوشبختي نمي گردي، فقط مي خواهي ديگر اذيت نشوي... 

فالش بك

دو ماه پيش قرار ش��د س��اخت م��وزه اي به نام 
ايران درودي در همين زمس��تان سال نود و پنج 
كليد بخورد و يكي از بزرگ ترين زنان هنرمند معاصر ما، موزه اي 
به نام خود داشته باشد. اما از آن زمان تا امروز، هيچ خبري از اين 
موزه و آغاز به كار ساختش نيست. اتفاق و خبر معموال طبيعي 
و عادت  شده اي كه سوژه اي براي پيگيري خبرنگارها مي شود 
تا بپرسند چرا و مشخصا هم تاريخي دوباره بگيرند تا اين روال 
مدام و مدام تكرار ش��ود و در نهايت پروژه يا تعطيل ش��ود يا با 
تاخيري طوالني به ثبت برس��د. مثل هميشه اين تاخير باعث 
شده تا خبرنگار ايسنا س��راغ مديربرنامه هاي درودي برود از او 
بپرسد كه چرا موزه اي كه درودي آن را آرزوي چهل و هفت ساله 
خود ناميده و مراسم كلنگ زني آن هم همين تابستان و همزمان 
با سالگرد تولدش برگزار شده، به س��رانجام نرسيده. براساس 
توضيحات اين مديربرنامه، بخشي از تاخير در تاسيس اين موزه 

همان مشكل هميشگي صدور مجوز با شهرداري است و به جز 
اين آرزوي چهل و هفت ساله خانم نقاش درگير دو مانع اساسي 
است و اين طور توضيح داده شده: »كار كردن با شهرداری و طی 
شدن مراحل قرارداد با ش��هرداری برای ساختمان موزه زمان 
بيشتری نياز دارد.  يكی از داليل ديگر اين شرايط، ايجاد تغيير 
در نقشه ساختمان است. ما يك طبقه را به نقشه اضافه كرديم 
و همي��ن تغيير باعث ش��د، كار كردن روی ط��رح نهايی زمان 
بيشتری نياز داشته باشد. همچنين دكتر درويش كه طراحی 
نقشه ساختمان موزه برعهده او است، بين ايران و كشورهای ديگر 
در رفت وآمد اس��ت.« زمين موزه اي كه قرار است به نام درودي 
باشد، توسط شهرداري فراهم ش��ده و هزينه ساخت آن هم به 
عهده خود درودي است؛ اتفاقي كه فعال تكليفش روشن نيست 
و تا پيگيري هاي بعدي خبرنگاران احتماال در سكوت خبري، 

سرنوشتش را رقم مي زند.

موزه ايران درودي هنوز كليد نخورده 
اتفاق تكراري براي پروژه هاي فرهنگي 

بازخواني خبر تازه رسيده 

پرهيز از ش��عارزد گي و واقع گرايي در روايت هاي 
دوران انقالب و دفاع مقدس، دغدغه اي اس��ت كه 
اين روزها س��راغ مديران فرهنگ��ي آمده. دغدغه 
درستي كه روند هميشگي و چندين دهه اي توليد 
اين كاالهاي فرهنگي ثابت كرده، نمي شود با شعار 
و كليش��ه ها مخاطب را نگاه داشت و در زمان هايي 
كه جه��ان تحت تاثير دهكده مج��ازي ارتباطات 
و محصوالت متنوع فرهنگي با دسترس��ي س��ريع 
و آس��ان اس��ت، چنين محصوالتي با ريتم قديمي 
و نگاهي كليش��ه اي، نمي تواند براي نس��ل جوان 

جذاب باشد. 
اما از اين دغدغه تا آنچه كه در واقعيت رخ مي دهد، 
همچنان س��هم بزرگي از بازار اي��ن محصوالت به 
دست همان ش��عارزدگي ها و كليشه هاي تكراري 
است. اتفاقي كه مديران فرهنگي اندكي تيزبين را 
نگران كرده و باعث ش��ده تا هنرمندان هم مجالي 
براي گفتن حرف ها و نظرات خود داش��ته باشند. 
درس��ت مانند مجيد قيصري ك��ه در گفت وگويي 
مفصل با ايلنا بعد از توضيحات مفصل درباره ادبيات 
داستاني انقالب و آسيب شناسي آن و چالش هايش 
با يك مثال س��اده، گره همه اين مشكالت را نشان 

داده است. 
اي��ن نويس��نده مي گوي��د ك��ه ح��ذف ن��ام اكبر 
هاشمي رفسنجاني كمي پيش از فوتش از تلويزيون 
يا ممنوعيت نام رييس اصالح��ات و... كه همه در 
تاري��خ انقالب حضور داش��تند، باعث مي ش��ود تا 

روايت ها هيچ وقت واقعي نباشند. 
قيصري در اين گفت وگو دفاع جالبي هم از كيانوش 
عياري دارد و درخواس��ت او براي نمايش فيلمش 
آن طور كه هست را نشانه اي از وجود محدوديت ها 
مي دان��د. محدوديت هاي��ي كه در نهاي��ت باعث 
مي ش��وند: »در ش��رايطي كه عده اي نمي خواهند 
صدايي غير از صداي خودشان شنيده شود ادبيات 
انقالب اسالمي جدي و تاثيرگذار براي نسل جوان 

هم چندان پا نمي گيرد«. 

دوازده  و  ي��ازده  ش��ماره 
دوماهنامه »كاروان« همين 
كيوس��ك  روي  تازگي ه��ا 
آم��ده اس��ت؛ دو ماهنامه اي 
فرهنگي كه ش��ماره  تازه اش 
مخص��وص آگاتا كريس��تي 
اس��ت و پرون��ده اي مفصل و 

ويژه درباره اين نويس��نده بزرگ انگليسي تدارك 
ديده شده. در اين مجموعه زندگينامه خودنوشت 
كريس��تي با ترجمه هايي از خجسته كيهان، سيما 
سلطاني، مريم تقديسي، گلبرگ برزين، آزاده فاني 
و... منتشر شده است. عكس هايي قديمي از زندگي 
و مسافرت هاي اين نويسنده هم در پرونده مربوط به 
او منتشر شده است. در بخش هاي ديگر »كاروان« 
مطالبي درباره ويرجينيا وولف، س��ياوش كسرايي 
و مالنيا ماتزوكو منتشر ش��ده است. »كاروان« در 
قط��ع جيبي 216 صفحه و قيم��ت 15 هزارتومان 

روي كيوسك است. 

آسيب شناسي واقعي 

كاروان 
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