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خشت اول

 شش ساله بوده که با خانواده به تهران می آید و چند سال بعد پایش به مسجدجواداالئمه)ع( باز می شود. مسجدی که مدت ها جلسات شعر و قصه اش؛ پاتوق بسیاری از نویسندگان 
امروز ادبیات انقالب بوده است. هنوز هم بعد از این همه سال این مسجد رونق دارد و بعد از تولد بسیاري از هنرمندان انقالبي و متعهد حاال هر سال به یمن خون شهید غني پور، 

یک جشنواره شریف و بي ادعا چراغش را روشن مي کند. دقایقي با امیرحسین فردي گپ زدیم.                                                                      مجتبی زحمتکش

گفتگو با خالق دو جايزه ادبي »شهيد غني پور و داستان انقالب«

گزارش سوم

ما بی تو دل به لذت عالم نمی دهيم
عشق تو را به عالم و آدم نمی دهيم

هر روز در نبودن تو پير تر شديم
در سينه مان هوای به جز غم نمی دهيم

سرباز کرده در هوست زخم هايمان
زخمی که هيچ وقت به مرهم نمی دهيم
از جام مهر و عشق تو در قلب هايمان

يک جرعه را به چشمه زمزم نمی دهيم
آقا بيا اگر چه نداريم توشه ای ...

جز جان خويش در ره همدم نمی دهيم
دار و ندار مان دل و دل دادن به توست

هرچند وسعمان نرسد کم نمی دهيم

 سید مهدی نژادهاشمی

بوی بارون

هوای تازه

اين...نت

واقعاً این استادا از کجا می فهمن ما کجا رو بلد نیستیم همون رو 
سوال می دن؟ 

*
یخچال ما خوبیش اینه که همیشه آب یخ توش هست

بدیشم اینه که فقط آب یخ توش هست !
*

راهی سریعتر از نقل و انتقال پول به وسیله سیستم الکترونیک 
هم وجود داره. بهش می گن ازدواج!

*
یعنی اینقدی که دخترا به موهاشون می رسن، اگه به یه بوته 

شلغم رسیده بودن االن هلو می داد!
*

هموطن عزیز !
در آیین نامه  راهنمایی و رانندگی، بخش حق تقدم اشاره ای به 

قیمت خودروی شما نشده است !
*

مراقب سر جلسه امتحان اومد گفت کارت ورود به جلسه؟
گفتم اصن به قیافه من می خوره درس خون باشم جای کسی بیام 

امتحان بدم؟ گفت خداییش نه و ول کرد رفت !
*

یه چند وقتیه کودک درونم ناآرومه! مدام بهانه می گیره به 
نظرتون اگه بزنم لهش کنم، کودک آزاری محسوب می شه!؟

*
یه سئوال: مامان شما هم از قسمت فر اجاق گاز به جای انباری 

استفاده می کنه ؟
*

...با ندبه ما نیامدی حرفی نیست، یک جمعه شما دعا کنید ما برگردیم!

نقد سوم
دهه فجر متفاوت امسال

با اينكه به نظر مي رسد خيلي زودتر از اينها مي توانست اين اتفاق مهم 
در کشور ما رخ دهد، اما فوايد برگزاري اين طرح ملي و بين المللي به 
اندازه اي هست که فعال از غيبت سي و اندي ساله اش چشم پوشي 
کرده و به تبعات و آثار مثبت آن اشاره کنم تا متهم به بدبينی نشوم.
خبر اين است که مجموعه جشنواره هاي بين المللي قرآني با عنوان 
»آيات«، با شعار »هنر، انسان و قرآن« در 24 رشته متنوع و در پنج 
دس��ته قرآن و رس��انه، پژوهش هاي قرآني، ادبيات قرآني، هنرهاي 

تجسمي و هنرهاي نمايشي برگزار شد.
ب��ا نگاهي گذرا به تاريخ 34س��اله انقالب می فهمي��م که اصلی ترين 
جش��ن های ملی ما در »دهه فجر« برگزار ش��ده و می ش��ود، روزها و 
شب هايی که به برکت نام انقالب امروز در دنيا شناخته شده است و 
مخاطبانی را هم هر ساله روانه ايران و يا چشم به اخبار منتشر شده 
کشورمان می کند. از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي در کشور، هرساله 
مجموعه جشن ها و برنامه هاي عمومي فراواني به مناسبت ايام اهلل دهه 
فجر برگزار مي شده و می شود تا جايي که امسال بنا بر گفته مسئولين، 
به مناسبت بزرگداشت سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 

براي اقشار مختلف بيش از 20 هزار برنامه پيش بيني شده بود
اما در بين تمام برنامه و جشنواره هاي متنوعي که بعد پيروزي انقالب 
ش��كوهمند اس��المي، در اين ايام برگزار مي شد، فقدان يك گفتمان 
عظيم و بين المللي که نماينده و مروج هدف اين رويداد عظيم تاريخي 
باشد، به شدت احساس مي شد. چراکه جشنواره هاي جاري در اين 
س��ال ها، اعم از سينما، تئاتر، موسيقي، تجسمی و ساير عرصه هاي 
فرهنگي  و هنري حتي پيش از انقالب و در زمان طاغوت نيز برگزار 
مي ش��ده است و وجه تمايز شكل برگزاری آن با قبل از انقالب تنها 
در تغييراتی جزئی و نه پايه ای بوده اس��ت. گويی قبل از انقالب هم 
می ش��ده جشنواره فيلم و تئاتر و موس��يقی برگزار کرد و اين همان 
عالمت س��وال بزرگی اس��ت که چطور بعد از 34 سال ما به اين فكر 
نكرديم که دهه فجر انقالب بايد ميزبان چه جشنواره ای با چه محتوا 

و رنگ و بويی باشد.
اکنون پس از گذشت سي و چهار سال از انقالب اسالمي، معاونت قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، جشنواره اي با موضوع و هويت 
قرآني و منطبق با هدف و آرمان هاي انقالب اسالمي، بزرگ ترين گفتمان 
قرآنی هنری در س��طح بين المللی به منظور ارتباط با مسلمانان ديگر 
نقاط جهان برگزار کرده است . که بايد اين رويداد را به معناي واقعي، 

وجه تمايز جشنواره هاي قبل و بعد از انقالب اسالمي دانست.
از سياس��ت ها و راهبردهاي جالب توجه اين جشنواره، توزيع جالب 
فعاليتها و برنامه های قرآنی با توجه به استعدادها و اقتضائات سراسر 
کشور است که بر اساس آن 22 استان کشور،  هريك ميزبان بخشي 
از اين مجموعه جشنواره ها شده اند. اين موضوع، اين جشنواره را از 
تمرکز گرايي شديدي که معموال در پايتخت کشور برگزار مي شده، 
رها کرده و با دسترسي آسان براي تمام اقشار و عموم جامعه به کشف 

استعداد هاي نهان در دل جامعه نيز مي پردازد. 
اگرچه بايد منتظر ماند و ديد در سالهاي بعد اين اتفاق بهتر در جامعه 
نمود پيدا مي کند يا خير اما برای همين حرکت کوچك نيز بايد خدا 
را ش��اکر بود چرا که اين جش��نواره و البته تا حدودی جشنواره شعر 
فجر می تواند پرچم جش��نواره های رنگارنگ و پرس��روصدای ده روز 
يادبود انقالب 57 باش��د؛ نه جشن هايی که گاه از لحاظ فرم و محتوا 
تنه می زند به حاشيه های جشن هنر شيراز و ...در جريان که هستيد؟!
 بابک فرجامي

»انقالب عبارت است از طغيان و عصيان مردم يك  ناحيه و يا يك 
سرزمين، عليه نظم حاکم موجود برای ايجاد نظمی مطلوب به  بيان 
ديگر انقالب از مقوله عصيان و طغيان اس��ت عليه وضع حاکم، به 

منظور استقرار وضعی ديگر.
*

فرق انقالب با کودتا اين اس��ت که انقالب ماهيت مردمی دارد، به 
اين ترتيب معلوم می شود که ريشه هر انقالب دو چيز است، يكی 
نارضايی و خشم از وضع موجود، و ديگر آرمان يك وضع مطلوب، 
ولی کودتا چنين نيست در دومی، يك اقليت مسلح و مجهز به 
نيرو، در مقابل اقليت ديگری که حاکم بر اکثريت جامعه است، 
قيام می کنند و وضع  موجود را در هم می ريزد و خود جای گروه 
قبلی قرار می گيرد و اين استقرار ارتباطی به صالح يا ناصالح بودن 
کودتاگران ندارد آنچه که اهميت دارد اين است که در کودتا اکثريت 
مردم از حس��اب خارج هس��تند و در فعل و انفعاالت نقشی ندارند 
ما ايرانی ها در دوره عمر خودمان، کودتاهای زيادی  ديده ايم اگر 
چه دس��ت اندرکاران آنها، نام انقالب روی عمل خود گذاش��ته  اند 
در 1952 ميالدی در مصر، چند افسر که راس آنها ژنرال نجيب و 
جمال  عبدالناصر قرار داش��تند عليه حكومت موجود کودتا کردند 
ام��ا در جريان اين  کودتا که به انقالب مش��هور ش��د، مردم مصر، 
بپانخاس��تند و اين بود که با رفتن آن افس��ران، کان لم يكن شيئا 

مذکورا، گويی هيچ چيز وجود نداشته  است.
در ايران خودمان ، در سال 1299 سيد ضياء و رضاخان کودتا کردند، 
اما در اين مورد هم مردم از حساب خارج بودند در تاريخ معاصر در 
چن��د قرن اخير، غير از معدودی از تحوالت عميق اجتماعی نظير 
انقالب کبير فرانسه، انقالب  اکتبر و چيزی که بشود نام انقالب بر 
آن گذاش��ت واقع نشده اس��ت تازه حتی  در انقالب روسيه و يا در 
انقالب چين، ارتش��ی قوی و منظم در کنار مردم  وجود داشت. در 

نقطه مقابل انقالب، اصالح قرار داد.
*

... در م��ورد انقالب ها بط��ور کلی دو نظريه وجود دارد، يك نظريه 
اين اس��ت که اصال همه انقالبهای اجتماعی عالم اگر چه در ظاهر 
ممكن اس��ت ش��كلهای مختلف و متفاوتی داش��ته باشند، روح و 
ماهيتش��ان يكی اس��ت. روح و ماهيت تمام انقالبه��ا، اقتصادی و 
مادی است. تمام انقالبهای دنيا در واقع انقالبهای محرومان است 
علي��ه برخوردارها. پي��روان نظريه دوم می گوين��د به خالف آنچه 
معتقدان نظر اول ادعا می کنند، همه انقالبها ريش��ه مادی صرف 
ندارند، البته ممكن اس��ت ريشه پاره ای از انقالبها دو قطبی شدن 
جامع��ه از نظر اقتصادی و مادی باش��د. بر طب��ق نظر دوم درباره 
انقالبها، تقس��يم جامعه از نظر اجتماع��ی و اقتصادی به دو قطب 
محروم و مرفه ش��رط ضروری پيدايش انقالبی نيست، بسا ممكن 
اس��ت انقالب خصلت انسانی محض داشته باشد. انقالب هنگامی 
می تواند انس��انی باشد که ماهيتی آزاديخواهانه و ماهيتی سياسی 
داش��ته باشد نه ماهيتی اقتصادی، چون ممكن است در جامعه ای 
شكمها را سير کنند و گرسنگی ها را تا حدی يا به طور کلی از بين 
ببرن��د ولی به مردم حق آزادی ندهند، حق دخالت در سرنوش��ت 
خود و حق اظهار نظر و اظهار عقيده را از آنها سلب کنند. در چنين 
جامعه ای مردم برای کسب اين حقوق از دست رفته قيام می کنند 
و انق��الب ب��ه راه می اندازند و به اين ترتي��ب انقالبی نه با ماهيت 
 اقتص��ادی، بلكه با ماهيتی دموکراتيك و ليبرالی بوجود می آورند. 

*
ع��الوه بر دو نوع ماهيتی که ذکر کرديم، انقالب می تواند ماهيتی 
اعتقادی و ايدئولوژيك داش��ته باش��د بدين معنا که مردمی که به 
يك مكتب ايمان و اعتقاد دارند و به ارزش��های معنوی آن مكتب 
ش��ديدا وابسته هستند، وقتی که مكتب خود را در معرض آسيب 
می بينند، دست به قيام می زنند. انقالب اين مردم ربطی به سير يا 
گرسنه بودن و يا ارتباطی با داشتن يا نداشتن آزادی سياسی ندارد، 
چرا که ممكن اس��ت اينان هم شكمش��ان سير باشد و هم آزادی 
سياسی داشته باشند، اما از آنجا که مكتبی را که در آرزو و آرمان 

آن هستند، استقرار نيافته می بينند، برمی خيزند و قيام می کنند.
عامل سوم ايجاد انقالبها، عامل آرمان خواهی و عقيده طلبی است. 
انقالب های اصطالحا ايدئولوژيك، جنگ عقايدند نه جنگ اقتصادی 
در مظهر عقايد. اکنون پرس��ش اين اس��ت اساسا انقالب ايران چه 
ماهيت��ی دارد؟ آيا ماهيت طبقاتی دارد؟ آيا ماهيت ليبراليس��تی 
دارد؟ آيا ماهيت ايدئولوژيكی و اعتقادی و اسالمی دارد؟ در تفسير 
و تحليل انقالب ما، گروهی معتقد به تفسير يك عاملی هستند و 
می گويند تنها يك عامل در ايجاد اين انقالبها دخيل بوده است. البته 
در ميان اين گروه )همان گونه که اشاره شد( سه نظر مختلف وجود 
دارد. يك دسته عامل را صرفا مادی و اقتصادی، دسته ديگر عامل 
را تنها آزاديخواهی و دس��ته سوم عامل را فقط اعتقادی و معنوی 
می دانند. در مقابل اين گروه، گروه ديگری قرار دارند که معتقدند 
انقالب تك عاملی نبوده بلكه در تكوين و ايجاد اين انقالب، هر سه 
عامل به صورت مس��تقل دخالت داشته اند و در آينده، اين انقالب 
با همكاری و ائتالف اين س��ه عامل اس��ت که تداوم پيدا می کند و 

به ثمر می رسد. 
 شهید آیت اهلل مرتضي مطهري

درباره انقالب اسالمي

مس�جد  ر  د  5 4 ل  س�ا
جواداالئمه)ع( گويا يک شورای 
نويسندگان راه انداختيد و توی 
يک مس�جد، ش�عر و داس�تان 
می خواندي�د و... کم�ي توضيح 

مي دهيد؟
بله. آن س��ال ب��ا بچه های محل به 
اي��ن فك��ر افتاديم که در مس��جد 
کتابخانه ای تاس��يس کني��م. امام 
جماع��ت مس��جد مرح��وم آق��ای 
»مطلبی« روحانی بس��يار مهربانی 
بود که به ما در اين کار خيلی کمك 
کرد. با کمك اهالی محل کتابخانه 
ش��روع به کار ک��رد. مردم محل 
نس��بت به ما اعتماد داش��تند 
و به راحتی بچه هايش��ان را به 
مسجد فرستادند و اين برای ما 
بزرگ ترين سرمايه بود. در نزديكی 
مسجد، کانون پرورش فكری کودک 
و نوج��وان بود که با امكانات زيادی 
که رژيم داش��ت؛ برنامه های جالبی 
ب��رای بچه ه��ا ترتي��ب داده بود؛ با 
وج��ود اين؛ بچه ه��ا کم کم به جای 
اينكه جذب کانون شوند، به مسجد 
می آمدند. البته ما هم تمام س��عی 
خودم��ان را می کرديم که از کانون 
عق��ب نمانيم. برای بچه ه��ا برنامه 
قصه گويی گذاشته بوديم. ماموريت 
آق��ای  بهزادپور)بهزاد بهزادپور(، که 
حدود 18-17 س��ال داشت، قصه 
گفتن ب��رای بچه ها ب��ود. او هم به 
رس��م پرده خوان��ی و دراويش؛ در 
نقش چند ش��خصيت، قصه را اجرا 
می کرد. اس��تقبال آن قدر زياد بود 
که در کتابخانه برای بچه ها جا نبود؛ 
ب��ا اين حال ب��زرگ ترها هم گاهی 
سرک می کشيدند. موقع قصه گويی 
واقعا نقش بازی می کرد به تنهايی 
از عهده ی اجرای يك نمايشنامه بر 
می آم��د و بچه ها را به قصه و کتاب 

عالقه مند می کرد.
و ديگر چه؟

از کاره��ای ديگ��ر تش��كيل گروه 
سرودی با مسئوليت آقای »فرج اهلل 
سلحشور« کارگردان سينما بود. با 
بچه ها س��رود و ق��رآن کار می کرد. 
ب��رای انجام کارها تقس��يم وظيفه 
کرده بوديم. هرکس��ی در شاخه ای 

کار می کرد.
م��ن هم به دنبال اس��تعداد بچه ها 
در زمينه ی نويسندگی بودم. تعداد 
بچه هايی که به مسجد می آمدند روز 
به روز بيش��تر می شد. در آستانه ی 
انقالب 7 هزار عضو داشتيم. ما حتی 
فض��ای کافی ب��رای پذيرش نيمی 
از اعض��ا را هم ب��ه صورت همزمان 

نداشتيم.
هف�ت هزارنفر؟! هم�ه از همين 

محله؟
نه! بچه ها سينه به سينه و دهان به 
دهان تبليغ می کردند که مس��جد 
جواداالئمه برنامه است. اين طوری 
ش��د که از محله ه��ای ديگر هم به 

مس��جد می آمدند. ما واقعاً جوابگو 
نبوديم. کتاب ها کم و متقاضی زياد 
بود. آن قدر کتاب ها دست به دست 
و خوان��ده می ش��د ک��ه خيلی زود 
شيرازه ی کتاب ها از هم می پاشيد. 
هر کس��ی که ب��ه کتابخانه می آمد؛ 
س��عی می کرديم اعتمادش را جلب 
کنيم، اين وظيفه ی ما بود اما از آن 

کار لذت هم می برديم.
موضوع کتاب ها چه بود؟

موضوع��ات مناس��ب با ک��ودک و 
نوجوان. با اي��ن توصيف که قبل از 
انقالب کتاب مناس��ب برای بچه ها 
خيلی کم بود. و البته ورود بعضی از 
کتاب ها به مس��جد هم درست نبود 
و اين محدوديت را بيش��تر می کرد. 
با اين حال بچه ه��ا چون جويباری 

جاری شده بودند.
من در ش��اخه  داس��تان ش��روع به 
شناسايی استعدادهای بچه ها کردم. 
يك��ی دو تا را شناس��ايی و جدی تر 
رويش��ان کار کردم. نه در زمينه ی 
نويس��ندگی، بيش��تر در زمين��ه ی 

مطالعه ی کتاب ها. 
بعد از انقالب شيوه ی کار ماحرفه ای تر 
ش��د. تعدادی را شناسايی کرديم و 
نوشتن را ادامه داديم. آنها می نوشتند 
و می آوردند. جلسات نقد هم شبهای 
دوش��نبه بود. اين رون��د نزديك به 
دو ده��ه ادامه داش��ت. س��ال 58 
آغ��از فعاليت ها بود. دوس��تان قصه 

می خواندند و به طور دسته جمعی 
نقد می شد.

می ش�ود تعدادی از اس�امی را 
نام ببريد؟

شهيد حبيب غنی پور، حسن جعفر 
بيگلو، رضا کيان��ی، محمد ناصری، 
ناصر نادری، محمدرضا کاتب، شهرام 
ش��فيعی، خس��رو باباخانی و... االن 
هر کدام در کار خودش��ان شاخص 
هس��تند. اينها حاص��ل فعاليت آن 

شورا هستند.
مسجد در زمينه  سينما هم چهره های 
شاخص داشت. “حسين ياری” جزو 
نوجوان هايی بود که در نمايش نامه ها 
بازی می کرد. اصغر نقی زاده، فرج اهلل 
سلحشور، بهزاد بهزادپور. يك دوره 
هم مجيد مجيدی نمايشنامه ای را 
در مورد مب��ارزات بچه های مظلوم 

فلسطين کارگردانی کرد.
از دوران قبل از انقالب خاطره ای 

در ذهنتان مانده است؟
خاطره های زيادی از حوادث آن سال 
دارم. مثال در اوضاع و ش��رايط تنگ 
و مخوف رژيم ش��اه، وقتی غريبه ای 
پا به کتابخانه می گذاشت، اين شك 
به وج��ود می آم��د که برای کس��ب 
اطالع��ات آم��ده اس��ت. خوب صد 
نفر يك جا جمع شده بودند و رژيم 
نمی توانس��ت بی تف��اوت از کنارش 
بگ��ذرد. به هر حال م��ا در اين فضا 
کار را پيش برديم تا آستانه ی انقالب. 

آن ش��بی که فردايش قرار بود امام 
)ره( تش��ريف بياورند. همه ی ما در 
شبستان مسجد  خوابيديم. بچه هايی 
که حاال بزرگ ش��ده بودند؛ مفهوم 
انقالب، مبارزه و علت حضورشان در 
مسجد را در آن سال ها می فهميدند. 
خيلی ها داوطلب شدند، از خانه شان 
پتو آوردند و بخاری مسجد را روشن 
کردند تا در شبس��تان بخوابيم. اما 
هيچ ک��س نخوابيد. هيجان زياد بود 
و هر کس چيزی می گفت. فاصله ی 
مس��جد تا مي��دان آزادی زياد بود. 
ماش��ين نداشتيم. کمپرسی يكی از 
همس��ايه ها را که با آن خاک حمل 
می کرد، خالی کرديم و همه با همان 
ماش��ين در س��رمای بهمن رفتيم 

ميدان آزادی.
االن چی؟ پاتوق ادامه پيدا کرده 

يا نه؟
بعد از س��ال 58 تا س��ال 70 ادامه 
پيدا کرد. ام��ا کم کم بچه ها بزرگ 
شدند و صاحب خانواده و مسئوليت. 
طبيعی بود که ديگر امكان نشستن 
در يك ات��اق کوچ��ك قصه خوانی 
وجود نداشت. برای همين جشنواره 
ش��هيد غنی پور را طراحی کرديم تا 
اين جريان قطع نش��ود. هرچند که 
ش��كلش عوض می شود و اينكه آن 
تاثير محدوِد مسجد به سطح کشور 
گس��ترش پيدا می کند. شناساندن 

يك شهيد نويسنده يعنی الگو دادن، 
نشان دادن راه به اديبان اين مملكت 
و داستان نويس��ان. چند دوره البته 
به علت مش��كالت مالی که داشتيم 
برگ��زار نش��د و دور اول هم خيلی 

محدود برگزار شد.
دارد  دوازده�م  دوره  ک�ه  االن 
برگزار مي ش�ود کمي درباره آن 

توضيح بدهيد.
بعد از پايان جنگ تحميلي و خالي 
شدن جبهه ها، جاي خيلي از دوستان 
ما در اين پايگاه خالي ماند، اما ما که 
باقي مانده آن نس��ل بوديم و به کار 
ادبيات مشغول؛ در اين فضا به اين 
موضوع انديشيديم که مبارزه تمام 
نش��ده و تنها ش��رايط ما، شرايط 
آت��ش  بس نظامي اس��ت که در آن 
گلول��ه جنگي پرتاب نمي ش��ود. در 
واقع شكل جنگ بود که تغيير کرده 
بود و ما هم البته کمابيش منتظر اين 

موضوع بوديم.
وقتي دشمن از نبرد مايوس مي شود، 
تاکتي��ك مبارزاتي خودش را عوض 
مي کند و به ذهن ها حمله مي کند و 
سعي مي کند آنها را جهت ببخشد و 
اين اتفاق را همه ما امروز ش��اهديم 
و مي داني��م که نب��رد در اين عرصه 

از جنگ نظامي هم سخت تر است.
جش��نواره ش��هيد غني پور براي ما 
خاکريز و س��نگري بود که در برابر 
اي��ن هج��وم مقاومت کنيم. ش��ما 
ب��ه برگزي��دگان جايزه نوب��ل نگاه 
کنيد، آنها به وضوح گرايش تضاد با 
نهضت هاي ديني در جهان را دارند 
و حت��ي يكي از آنه��ا به خود جرات 
داد تا در مراس��م دريافت جايزه اش 
به حضرت ام��ام )ره( توهين کند و 
اين يعني آنها تا چه اندازه نسبت به 
م��ا کينه دارند. من باور دارم جريان 
ادبي که سلمان رشدي را پديد آورد، 

اتفاقي نبوده است و دست گذاشتن 
روي ادبيات ب��راي نبرد امروز غرب 
ب��ا ما حس��اب ش��ده بوده اس��ت و 
متاس��فانه برخي هم از داخل آن را 

حمايت کردند.
جشنواره ادبي شهيد غني پور از اين 
منظر براي ما س��نگر مبارزه بوده و 
ان شا اهلل که بتواند باقي بماند تا بتواند 
ب��ه جريان شناس��ي و تاثير خود در 
معادالت فرهنگي کشور ادامه دهد.

وجه تمايز اصلي اين جشنواره با 
ساير مشابه هاي ادبي در کشور 

چيست؟
 استقالل. درس��ت است که برخي 
نهادها براي برگزاري جشنواره به آن 
کمك هايي کرده اند، اما اين جشنواره 
کامال مستقل است و تحت تاثير هيچ 
جريان و نگاهي  داوري نكرده و هيچ 
وقت نخواهد کرد. ما تنها مالحظات 
مسجد و فرهنگ شهيد و شهادت را 
پيش روي خودمان داريم و ادبياتي 
را معرفي مي کنيم که س��الم بوده و 
به درد مردم بخورد. البته رسانه هايي 
را ک��ه دل در گرو انقالب اس��المي 
دارن��د از خ��ود مي داني��م و توق��ع 
داريم جريان جش��نواره را به گوش 
مخاطبان ادبيات داستاني برسانند. 
م��ا هرگز به دنبال اين نيس��تم که 
با اين جش��نواره شعار بدهيم، بلكه 
سعي داريم حرکتي به وجود آوريم 

که حتي تذکر هم به ما داده شود.
برويم س�راغ جش�ن داس�تان 
انق�الب، چه داليلي باعث ش�د 

اين جشنواره را کليد بزنيد؟
زمان��ی که در ده��ه چهل به فضای 
ادبيات سياسی وارد شدم، می ديدم 
که کش��ورهای ديگ��ری که در اين 
حوزه صاحب انقالب بوده اند فعاليت 
خوبی در زمينه ادبيات داش��ته اند و 

به وسيله ادبيات شان انقالب شان را 
به جهانيان معرفی و می شناسانند. 
ولی ما در طول اين سه دهه کوتاهی 
کردي��م. بخش��ی از اين مس��ئله به 
عملكرد مس��ئوالن ما در نهادهايی 
همچ��ون وزارت ارش��اد و نهادهای 
ديگر برمی گشت. حتی تا چند سال 
پيش هم حوزه هنری فعاليت چندانی 
در زمين��ه ادبيات انقالب نداش��ت. 
نكته ديگری که بايد عنوان کنم اين 
است که ما در گذشته  خود، صاحب 
ادبياتی ک��ه بتواند با ادبيات انقالب 
پيوند بخورد نبوديم. به هر حال اگر 
قرار اس��ت نويسندگان جوان آثاری 
تاليف کنند، بايد بر روی ش��انه های 
گذشتگان خود قرار بگيرند، ولی اين 
ضعف برای نويسندگان بعد از انقالب 
م��ا وجود داش��ت. با وق��وع انقالب 
جريان ادبی کش��ور ب��ه طور کامل 
قطع ش��د. ما نويسندگانی همچون 
جالل آل احمد نداش��تيم که بعد از 
انقالب نويسنده جوان ما بخواهد از 
او الگو بگيرد. تا اينكه از چند س��ال 
پيش احس��اس وظيف��ه کرديم که 
باي��د در زمينه ادبيات انقالب کاری 
صورت گيرد و اين بود که جشنواره 
داستان انقالب را البته خيلی دير راه 
انقالب  انداختيم. جشنواره داستان 
باعث ش��د که نويسندگان جوان ما 
بعد از مدت ها خودشان را باور کنند 
و در م��ورد انقالب داس��تان و رمان 
بنويسد. تا قبل از آن  برخی جريان ها 
حتی مسئوالن سابق وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی علنا تبليغ می کردند 
که نوش��تن در مورد انقالب شدنی 
نيس��ت. حتی اين تفك��ر در حوزه  
هنری که برآمده از گفتمان انقالب 

اسالمی هم بود وجود داشت.
اي�رادی که برخی به جش�نواره 

داستان انقالب و جشنواره های 
اين چنينی می گيرند اين اس�ت 
که اعتقاد دارند اين جش�نواره 
به س�مت سفارش نويسی رفته 

است؟
نه ب��ه هيچ وجه اين طور نيس��ت. 
جش��نواره داستان انقالب سفارشی 
نيست. ما هر سال تنها يك فراخوان 
می دهي��م و هي��چ دايره بس��ته ای 
برای هيچ کس وج��ود ندارد. همه 
نويس��ندگان می تواند آثارش��ان را 
ارس��ال کنن��د. طبيعی اس��ت که 
نويس��ندگان که خواهان شرکت در 
اين جش��نواره هستند بايد آثارشان 
درباره انقالب باش��د.  ب��ه هر حال 
زمان��ی که اي��ن ايده ب��ه ذهن من 
رس��يد که چنين جش��نواره ای را 
برگ��زار کنم، خ��ودم رفتم پيگيری 
کردم ،جوايز را وزارت ارشاد متقبل 
شد و حوزه هنری هم امكانات اجرايی 
در اختيار ما گذاشت. لذا هيچ نهادی 
در راه ان��دازی اين جش��نواره نقش 
نداشت که بخواهد پيش قدم شود، 
بلكه وظيفه ای بود که من احساس 
کردم. چون واقعا می ديدم که ما در 
زمينه انقالب، داستان و رمان نداريم 
و اين کمبود احساس می شد. خب 
االن خوش��بختانه بعد از س��ه دوره 
آثار خوبی توليد ش��ده است. نمونه 
آن »شاه بی ش��ين« که واقعا رمان 
خوبی اس��ت. الحمدهلل هر سال هم 
آثاری که به اين جش��نواره می رسد 
قابل اعتناتر از س��ال قبل هس��تند. 
نكته ديگر در م��ورد خودباوری در 
است  نويسندگان شهرستانی  ميان 
که اين جشنواره باعث شده که اين 
نويس��ندگان هم به اين خودباوری 
برسند و بتوانند درباره انقالب رمان 

و داستان بنويسند. 

درباره يک قاتل دوست داشتني
 شرکت مك دونالد دارای بزرگ ترين فروشگاه های زنجيره ای فست فود در سراسر 
دنيا اس��ت. اين ش��رکت با فعاليت در 119 کشور روزانه دارای 68 ميليون مشتری 
است. تاريخ آغاز به کار اين شرکت به 1940 باز می گردد، وقتی که برادران ريچارد 

و موريس مك دونالد در کاليفرنيا اولين رستوران خود را راه اندازی کردند.
تصميم آنها به استفاده از سيستم خدمات رسانی سريع در سال 1948 پايه و اساس 
شكل گيری رستوران های فست فود در آينده را رقم زد. البته اين سيستم دو دهه 
پيش از اين توسط رستوران زنجيره ای وايت کسل )white castle( مورد استفاده 

قرار می گرفت اما عرضه غذا در زمانی کوتاه با مك دونالد شناخته شد.
برادران مك دونالد اولين شعبه رستوران های زنجيره ای خود را با کمك ری کراک 
)Ray Kroc( در اوريل 1955 در ايالت ايلينويس امريكا افتتاح کردند و اين آغازی 
بود برای گس��ترش رستوران های زنجيره ای مك دونالد در سراسر دنيا. البته کراک 
و برادران مك دونالد برای توس��عه فعاليت تجاری خود همواره با يكديگر مش��كل 
داشتند، اما از نقش کراک در موفقيت اين نام تجاری در دنيا نمی توان به سادگی 
گذش��ت. ولی واقعاً چه داليلی باعث ش��ده اين شرکت اين قدر در جهان معروف 
ش��ود؟ البته نمی توان از برنامه ريزی و س��رمايه گذاری صاحبان آن در کشورهای 
ديگر غافل ش��د ولی اين تصوير موفق و جذاب از مخترع فس��ت فود در جهان آن 
قدرها هم روش��ن نيست. اينجا از ش��ما مي خواهيم که کمی بيشتر درباره تصوير 
ارائه ش��ده از مك دونالد به عنوان مخترع فس��ت فود يا غذای آماده دقت کرده و 
درباره آن فكر کنيد که چه دروغهايی پش��ت اين چهره جذاب مخفی ش��ده است. 
چرا تمام س��عی و سياس��ت مك دونالد و ديگر شرکت های فست فوت همكارش 
ايجاد طراحی خالقانه تر برای خدمات رس��انی به مش��تری های خود است؟ چرا با 
وجود تمام امكانات رفاهی در رستورانهای اين شرکت هيچ گاه نمی توان احساس 
راحتی کرد؟ چرا بعد از خوردن يك س��اندويچ از نوع فس��ت فود در کمترين زمان 
ممكن گرسنه می شويم؟ البته سواالت ديگری هم مطرح هستند ولی در پاسخ به 
همين چند سوال اساسی می توان تبليغات گسترده اين شرکت ها در تغيير سبك 
غذايی مردم جهان و آشنايی و عادت دادن آنها با سبك غذايی آمريكايی را يكی از 
عوامل اصلی اين قضيه عنوان کرد ولی در عين حال نبايد از ترکيبات و مواد جذاب 

استفاده شده در محصوالت اين شرکتها غافل شد.
چگونه مشتری ها جذب می شوند؟

يكی از راهكارهای اصلی مك دونالد در جذب مشتری و گسترش امپراطوری خود 
استفاده از روش هايي است که به تبليغات علمی معروف شده است. شايد گفته 
می شود که اين شرکت و شرکتهای مشابه بيشتر به خاطر رنگ و لعاب و 
بسته بندی های جذاب اين قدر می فروشند ولی کارشناسان تغذيه اعتقاد 
ديگری دارند. آنها در بروش��ورها و تبليغات خود هميش��ه روی اين مسئله 
تاکيد می کنند که غذاهايی که در رستورانهای مك دونالد آماده می شود هرچند 
فست فود هستند ولی دارای همه مواد غذايی هستند ولی هيچوقت در هيچ تبليغی 
اشاره ای به ميزان چربی و شكر غير مجاز استفاده شده در محصوالتش نمی شود. 
طبق آمارهای بهداش��تی در کش��ور بريتانيا 180هزار مرگ و سكته قلبی به دليل 
اس��تفاده از ميزان باالی س��ديم و کمبود فيبر و ويتامين و امالح معدنی موجود در 
ساندويچهای مك دونالد اعالم شده است. اين ساندويچ ها مواد افزودنی دارند که 
به جرات کارشناس��ان بهداشتی اعتقاد دارند که موجب اعتياد به اين ساندويچ ها 
می ش��ود. يكی ديگر از راهكارهای مك دونالد جذب قش��رهای کم س��ن و س��ال 
اس��ت. هر ساله اين ش��رکت برای افزايش مشتری های کودک خود فضاهای بازی 
جذابی در کنار رستورانهای خود تاسيس می کنند و سعی می کنند از موسيقی و 
لباسهای جذاب در لوگوهای خود استفاده کنند. در آمريكا معروف است هر کودکی 
که به سن و سالی می رسد که می تواند حرف بزند از والدين خود غذاهای نارنجی 
درخواست می کند که با موسيقی همراه است. تبليغات آنها روی اين رنگ و لوگوی 
مخصوص کودکان آن قدر زياد است که در تحقيقی در سال 2004 عكس دلقك 
رونالد مك دونالد در ميان کودکان ش��ناخته ش��ده تر از تصوير مسيح يا جرج بوش 
بود. در سال 1961 مك دونالد برای اولين بار نام و لوگوی تجاری خود که به شكل 
قوس های طاليی بود و به نوعی س��مبل حرفM به شمار می رفت را ثبت کرد. به 
عقيده کارشناسان شكل خاص و ترکيب رنگ زرد و قرمز استفاده شده در لوگوی 

مك دونالد خود يكی از داليل جذب کودکان به سمت اين رستوران است.
خوشمزه ای که قاتل است!

يكی از بيشترين انتقاداتی که مك دونالد طی 30 سال اخير با آن مواجه بوده مربوط 
به غذايی است که در رستوران های آن به مشتريان عرضه می شود. منتقدين معتقدند 

که غذاهای عرضه ش��ده در مك دونالد يكی از عوامل اصلی ش��يوع چاقی در ميان 
مردم آمريكا و ديگر کشورهای پيشرفته است. مطالعات پزشكی نشان می دهد که 
ميزان افزايش وزن در ميان افراد انگليسی زبان بيش از ديگر کشورهای جهان در 
حال باال رفتن اس��ت و يك پنجم از مردم آمريكا و انگليس به ش��كل خطرناکی از 

افزايش وزن رنج می برند.
ميزان مرگ و مير ناش��ی از چاقی مفرط در آمريكا بيش از 300 هزار نفر در س��ال 
است که درصد بااليی از چاقی افراد ناشی از مصرف غذاهای فست فود است. حال 
آنكه ميزان مرگ و مير ناشی از مصرف سيگار در همين کشور حدود 400 هزار نفر 
است. اينجاست که سهم و نقش مك دونالد به عنوان بزرگترين رستوران فست فود 
در آمريكا و جهان نمود بيشتری پيدا می کند. پس از بررسی ارزش غذايی محصوالت 
مك دونالد مشخص شد که غذايی مانند بيگ مك )Big Mac ( و يا مرغ سرخ کرده 
دارای 910 کالری و 46 گرم چربی )که 13 گرم آن چربی اشباع شده است( است 
و اين به اين معناس��ت که اين ش��رکت استانداردهای رژيم غذايی آمريكا را رعايت 
نمی کند. عالوه بر چاقی مفرط، ديابت، فشار خون، بيماريهای قلبی و سرطان نتايج 
استفاده از چربی زياد، شكر و نمك است؛ موادی که به شكل يكجا و به ميزان باال 

در محصوالت مك دونالد وجود دارند.
 Morgan( تاثير استفاده  از رژيم غذايی مك دونالد در فيلم انتقادی مورگان اسپورالگ
Spurlock( ب��ه وضوح ديده می ش��ود، جايی که او چيزی ج��ز مك دونالد را در 
وعده های غذايی خود استفاده نمی کند و در نتيجه با 11 کيلو اضافه وزن، افزايش 
60 واحدی کلسترول و از دست دادن کبد خود مواجه می شود. وی دچار سردرد و 

افسردگی شده و در نهايت به مصرف مك دونالد اعتياد پيدا می کند.
اريك اسكلوسر )Eric Schlosser( در کتاب خود با نام »ملت وابسته به فست فود« 
که در سال 2001 به چاپ رسيد به انتقاد از سياستهای بازاريابی مك دونالد پرداخت. 
به عقيده وی اين ش��رکت با ايجاد سياس��تهای بازاريابی به تقليد از ش��رکت والت 
ديزنی و ايجاد شخصيتهايی مانند دلقك رونالد مك دونالد و همراهش برای جذب 
بازار کودکان تمرکز ويژه ای کرده است. به عقيده کارشناسان بازاريابی اين اقدام نه 
تنها موجب جذب کودکان، بلكه خانواده های آنها نيز می ش��ود. از همه مهمتر اين 
تاکتيك موجب حفظ محبوبيت اين برند در دوره بزرگس��الی و ايجاد نوعی حس 

نوستالژی در ميان افراد خواهد بود.
به عقيده اسكلوسر، مك دونالد با نفوذ در ميان مدارس از طريق اسپانسرشيپ موفق 
به کاهش ماليات های خود ش��ده اس��ت. بد نيست بدانيم 80درصد کتابهايی که از 
س��وی فرد يا موسس��ه ای مورد حمايت مالی قرار می گيرند حاوی مطالبی به سود 
حمايت کننده کتاب هستند و مسلما مك دونالد نيز از اين قاعده مستثنی نيست!

گرسنگی و برازندگي!
در کشورهای در حال توسعه و بيشتر کشورهای آفريقايی که هر روزه با گرسنگی 
دس��ت و پنجه نرم می کنند مك دونالد يكی از بزرگترين شرکتهايی است که 
س��رمايه گذاری می کند و طبق گفته های موسس��ات وابسته به سازمان ملل 
مثل اکسفام که يك سازمان فعال در کمك رسانی به کشورهای فقير است اين 
شرکت فعاليت های گسترده ای در اين کشورها دارد ولی طبق اسناد موجود همين 
سازمانها، مك دونالد در اين کشورها بيشتر به دنبال جذب نخبگان و مقامات دولتی 
برای کاهش قدرت درآمد کش��اورزان و کاًل کس��انی است که در فراهم آوردن غذا 
برای مردم تالش می کنند. آنها با قدرت دالر آمريكا زمين و ابزار کشاورزان را برای 
خريد و صادر کردن محصوالت خود به آمريكا تشويق می کنند به طوری که طبق 
آمارهای همين سازمان اکسفام از ميان 40 کشور فقير دنيا 36 کشور به آمريكا مواد 
اوليه غذايی صادر می کنند و اين در حالی صورت می گيرد که مردم کش��ورهای 
خودشان به دليل عدم تامين مالی نمی توانند اين مواد باکيفيت را خريداری کنند. 
در حقيقت آمريكا در ميان اين کشورها امپرياليسم غذايی را اداره می کند که يكی 
از عوامل اصلی آن شرکت مك دونالد محسوب می شود. اين شرکت همراه صنايع 
غذايی برگر کينگ در کشور اکوادر در آمريكای التين با استفاده از سموم کشنده 
خاصی 800 مايل مربع از مناطق جنگلهای اس��توايی ش��امل 30هزار گونه گياه و 
درخت را نابود کردند تا بتوانند برای همبرگرهای خود شتر و خوک در آن پرورش 
دهند. عالوه بر دخالت در بافت گياهی کش��ورهای مختلف، اين دو شرکت بوميان 
محل را نيز مجبور به ترک خانه های اجدادی خود می کنند که هزاران س��ال در 
آن زندگی می کردند. در کنار تمام اين خسارتهايی که اين شرکت در جهت منافع 
خود به محيط زيست وارد می کند بايد به بسته بندی های جذاب ساندويچ های آن 

نيز اشاره کرد که تنها برای چند دقيقه مورد استفاده قرار می گيرند. 
 محمد حسنلو

این جشنواره سنگر مبارزه ماست
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چن��د قورباغ��ه از جنگلی عبور می کردند ک��ه ناگهان دو تا از آنها به 
داخل گودال عميقی افتادند.

بقيه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی ديدند که گودال 
چقدر عميق است به دو قورباغه ديگر گفتند: که ديگر چاره ای نيست 

شما به زودی خواهيد مرد.
دو قورباغه اين حرفها را نشنيده گرفتند و با تمام توانشان کوشيدند 
که از گودال بيرون بپرند. اما قورباغه های ديگر مدام می گفتند: که 
دست از تالش بردارند چون نمی توانند از گودال خارج شوند و خيلی 
زود خواهند مرد. باالخره يكی از دو قورباغه تس��ليم گفته های ديگر 
قورباغه ها ش��د و دس��ت از تالش برداشت. سر انجام به داخل گودال 

پرت شد و مرد.
ام��ا قورباغه ديگر با تمام توان برای بيرون آمدن از گودال تالش 
می کرد. هر چه بقيه قورباغه ها فرياد می زدند که تالش بيش��تر 
فايده ای ندارد او مصمم تر می ش��د ت��ا اينكه باالخره از گودال 
خارج ش��د. وقتی بيرون آمد. بقيه قورباغه ها از او پرسيدند: مگر 

تو حرفهای ما را نمی شنيدی؟
معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او در تمام مدت فكر می کرد 

که ديگران او را تشويق می کنند!
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