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امیر حسین فردی ) نویسنده (فرج اهلل سلحشور ) فیلمساز (شادروان عمران خلیلی)شاعر(

حوالی س��ی سال پیش که صدام هوس کشور گشایی به سرش 
افتاد وبه تحریک و تجهیز کشور های دور و نزدیک پا به خاک ایران 
گذاشت همه مردم از پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ فقیر 
و غنی و با سواد و بی سواد  یک مشت شدند تا پوزه اش را به خاک 
بمالند که الحق  واالنصاف با عث خلق حماسه ای شدند که تا روز و 

روزگار هست موجب فخر آیندگان خواهد بود . 
اما مدتی است هجوم دیگری به کشورمان آغاز شده است .  این 
ب��ار نه صرفا در پهن��ای جغرافیا بلکه در عرصه تاریخی و هویت ملی 
کشورمان هدف حمله دشمن قرار گرفته است . تغییر نام خلیج فارس 
به نام خلیج عربی یا هر عنوان دیگری به غیر از خلیج فارس توطئه 
جدید دش��من برای تخریب غرور ملی ماس��ت . از سوی دیگر ادعای 
مالکیت جزایر سه گانه ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک نیز خیال 
مضحکی اس��ت که کش��وری که خود تا مدتی پیش اصال موجودیت 

نداشته  است در سر می پروراند .
این جنگ به صورت نرم افزاری اداره می شود و پیروزی در آن از 
یک سو نیاز به کنش ها و واکنشهای دیپلماتیک مسئولین، خصوصا 
در س��طح روابط خارجی دارد و از س��وی دیگر حساسیت هاو حضور 

بموقع  توده مردم را طلب می کند . 
جش��نواره فرهنگی هنری خلیج ف��ارس را یکی از حرکت های 
ارزش��مند در عرصه حراست از تمامیت ارضی کشورمان باید دانست 
که به ش��کلی دوس��ویه از جانب دولت و مردم پیش می رود . حضور 
مس��ئولین ، هنرمندان ، اهالی رس��انه در جنوبی ترین جزیره های 
کشورمان همچون جزایر ابوموسی و هرمز در وهله نخست عزم ملی مردم 
ایران را برای حراست از آب و خاک و نام این سرزمین به گوش بدخواهان 
می رس��اند . درمرتبه دیگر بس��یاری از هنرمندان  در حوزه های هنری 
گوناگون و در اس��تان های مختلف دست به خلق آثاری با محوریت 
خلیج فارس می زنند .  همدلی و همنوایی که در این مسیر به وجود 

از ویژگ�ی زن�ده یاد امیرحس�ین فردی ،بصی�رت ، موقع 
شناسی و بی پروایی وی در مواجهه با دشمنان پیدا و پنهان بود . 
آنچه می خوانید از نویسنده انقالب است که در دی ماه سال 
88 قلمی و در روزنامه کیهان/ 88/10 به چاپ رسید . برای یادآوری 
دغدغه های فردی ، یک بار دیگر این نوشته را منتشر می کنیم  :

در گفت و گو با رئیس نمایشگاه بیست و ششم مطرح شد 

حضور پُر رنگ ناشران خارجی
 در بزرگ ترین جشن کتاب کشور

بیست وششمین  دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز دهم اردیبهشت آغاز به کار کرد . 
با علی اسماعیلی – رئیس نمایشگاه – گفت و گویی کرده ایم که می خوانید :

از یکش��نبه تا چهارش��نبه، همه اش دو روز فاصله است، اما این 
دو روز به درازای دو قرن طول کش��ید. نمی گذشت، نمی رفت. عصر 
عاشورا به خودی خود غمبار است. اندوهی ازلی، قلب آدم را می فشارد. 
نمی دانی با خیمه های س��وخته و زنان و کودکان اسیر و بی پناه چه 
کنی. برای کدامش��ان اشک بریزی. عصر عاشورا عصر دلتنگی است، 

پیشکش به عاشوراییان
n امیرحسین فردی

عصر غم و ماتم. حال در چنین عصری اگر بش��نوی، که اذناب یزید 
و پس مانده های صهیونیسم و آمریکا، به خیابان های ام القرای اسالم 
حسینی ریخته و این بار به جای خیمه ها، به خرمن غیرت ات آتش 
افکنده اند، دیگر نمی توانی آرام بمانی. دیگر نمی توانی بی نظر و بی طرف 
باشی. چند شب و روز است که برای حسین و یارانش عزاداری، سینه 
زده ای و اشک ریخته ای، حال آن اوباش هرزه بیایند و در روز روشن، پا 
روی ایمان و باورهای مقدس تو بگذارند و در هنگامه شهادت حسین 
تو، به سوی عزاداران آن مظلوم سنگ پرتاب کنند، اموال مردم را به 
آتش بکشند، پای بکوبند و سوت بزنند و کف بزنند و شادمانی کنند، 
آن هم در عصر عاشورا! یک مسلمان و یک انسان آزاده باید مرده باشد 

که این صحنه ها را ببیند و چشم های خود را ببندد.
عصر عاشورا در شهر نبودیم. مثل هر سال، به بهشت زهرا پناه 
بردیم. تا به دوستان شهیدمان که تن به تیره تراب سپرده اند و جان 
به آغوش جانان، س��ری بزنیم، که هم تجدید عهدی کرده باش��یم 
و هم تحمل بار س��نگین مفهوم عصر عاش��ورا، برایمان آسان شود. 
نویس��نده شهید، حبیب غنی پور هم، از قبیله همان ققنوس هاست. 
با مقبره ای بدون سقف که خودش نوشته، »بگذارید برف و باران بر 
مزارم ببارد.« حبیب است دیگر، اگر غیر از این بود، می شد مثل یکی 
از همین خیل نویسندگان الئیکی که با آثارشان فضای ادبی جامعه 
را متعفن می کنند. آنجاست که می شنویم، اذناب یزید و مرده ریگان 
فرهنگ غرب، پا از گلیم خود فراتر گذاش��ته اند و به حریم عاش��ورا 

جسارت کرده اند.
شب شام غریبان، شب بی قراری و بی تابی های مداوم است. حال 
به کجا باید رفت. س��ر روی ش��انه که باید نهاد و های های گریست؟ 
حاج اصغر آبخضر، دوست دوران نوجوانی و جوانی ام، پیشنهاد رفتن 
به بیت رهبری را به من می دهد که امشب آنجا بیت االحزان است. 

قبول می کنم و می گویم: برویم خانه دوست!
جا نیس��ت. کنار خیابان روی زیلو می نشینیم و به موعظه 
واع��ظ گ��وش می دهیم و به مصائب گرانس��نگ عاش��ورا دل 
می س��پاریم. حاج اصغر بی قرار است. هر چه باشد دبیر شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی است و کارش هماهنگی راه پیمایی ها 
و تظاهرات حضور در خانه دوست آن هم در شب شام غریبان و شب 
حرمت ش��کنی یزیدیان و غرب زدگان، مرهمی  است بر زخم امروز 
و دیرین دلمان و همین اعالم حضور برایمان آرامش بخش است.

از یکش��نبه تا چهارشنبه، همه اش دو روز فاصله است و این دو 
روز به درازای دو قرن طول کش��ید، اما گذش��ت. گرچه دیر و گرچه 
دور. چهارش��نبه، میدان انقالب تهران، میعادگاه عاش��وراییان است. 
همان اهالی قبیله غیرت که تا بیایند و آن لکه های ننگ را از سیمای 
ام القرای اسالم حسینی بزدایند و ساکنان کاخ سفید را برای چندین 
س��ال به کما ببرند. و به پس مانده ها و زباله  های آنها بگویند، تاریخ 
جهان معاصر را عاشوراییان می نویسند و جایگاه محتوم شما همان 
سطل های آشغالی است که دن کیشوت وار، آنها را آتش می زنید و به 
خودتان مدال شجاعت می دهید! قرارمان ساعت 3 است؛ 3 ساعت از 
ظهر گذشته میدان انقالب، اما ما ساعت 2 در حیاط روزنامه کیهان 
جمع می شویم. دریا همه را به سوی خود می خواند. در حیاط کیهان 
کسی نوحه می گوید و ما به سینه می زنیم. هنوز پیراهن های سیاه خود 
را بر تن داریم. هنوز عزاداریم؛ عزاداریم! نمی دانم چرا امروز همه اش 

به یاد آقای خاتمی هستم. مخصوصا آن روزی که می خواستیم پیکر 
شهید سیدحسن شاهچراغی را از همین حیاط تشییع کنیم و آقای 

خاتمی سخنرانی کرد:
یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
حال آقای خاتمی کجا ایستاده؟ آن همه محبوبیت و احترام به 
کج��ا رفت؟ درهرحال، من، یعنی آخری��ن بازمانده از مدیران دوران 
آقای خاتمی هنوز در کیهانم و امروز چهارشنبه است. درحال سینه 
زدن هس��تم، می خواهم با کیهانی ها به میدان انقالب بروم، آن هم 
برای پشتیبانی از انقالب اسالمی که میراث عاشوراست در روزگار ما.

هنوز به میدان فردوسی نرسیده ایم که بادها خبر از خیزش توفان 
می دهند. معلوم اس��ت که تجمع امروز هیچ شباهتی به گردآمدگان 
طرفداران، مثال فالن آوازه خوان مغرور و بهمان مطرب مطرود ندارد. 
اینان از جنس عاشوراییان هستند. اینان معنای غیرت اند و عزت. سیل 
انس��ان های بی تاب و بی قرار از مشرق تهران، از میدان امام حسین، 
به سوی میدان فردوسی، آن حکیم فرزانه، جاری می شوند. هیچ نوع 
هماهنگی و دستوری در کار نیست. هر دسته و گروهی شعار خودش 
را می دهد و یا به عبارتی مواضع و نقطه نظر خود را بیان می کند، اما 
درمیان تمام این شعارهای گوناگون یک حس مشترک و یک آرمان 
همگانی نهفته وآن این که ما برای پاسداری از حریم حرمت عاشورا 
و استقالل و آزادی این سرزمین آمده ایم. آمده ایم تا برای چندمین 
بار دست رد به سینه عوامل اجانب و متجاسرین به مقدساتمان بزنیم.
درمیان امواج خروشان اقیانوس انسانی گم می شویم، گم می شوم! 
دیگر متعلق به این جمع عظیم هستم و تابع شعار نزدیک ترین گروه. 

شعارها، نشان از التهاب و بغض فروخفته مردم دارند.
لعن و نفرین، بریزید و شمر و آمریکا و هتاکان عصر عاشورا فراوان 
شنیده می شوند، البته سران فتنه نیز دراین میان سهم کمی ندارند. 
مگر نه این که تمام این آش��وب ها وحرمت شکنی ها در سایه سکوت 
تاییدآمیز و حمایت ضمنی آنان بوده؟ پس مردم برای یک یک سران 

بلوا درخواست مرگ می کنند. صمیمانه و بسیار خالصانه.
یکی می گوید مرگ بر موسوی، صدها نفر هم آن را تکرار می کنند. 
ب��رای کروبی هم، همین طور، ب��رای  آقای خاتمی هم چنین آرزویی 
می کنند، با صدای بلند، درست در قوس پل حافظ، منتهی به خیابان 
انقالب، من هم درمیانشان هستم. تا به حال با خیال راحت باهاشان 
همراهی کرده ام، چون آن دو نفر برایم موجودات بی اهمیتی بودند و 

شده اند، اما این یکی، دیگر چرا؟
آقای خاتمی برسر خود چه آوردی؟ با خودت چه کردی؟ تا کجا 
رفتی؟ جفا کردی سید؛ هم به خودت وهم به این مردم؛ مردمی که 
ثابت کرده اند با معرفت هس��تند، از کس��ی که خوبی ببینند تا پای 
جان برایش وامی ایستند. تو چرا پشت به این مردم کردی؟ آیا دراین 
زمانه، مردمی به خوبی و نجابت ملت ایران پیدا می شوند؟ واقعا پیدا 
می ش��ود؟ در تمام کره زمین، نظیری می توانی برایشان بیابی؟ پس 
چه ش��د؟ پس چه ش��د آن فیروزه بواس��حاقی؟ ببین کار را به کجا 
رس��اندی که همین مردم، با پرچم های عاش��ورا، با پیراهن های عزا، 
آرزوی م��رگ... یادم هس��ت از آن عالم بزرگ به عنوان یک نمونه و 
نماد مطلوب یاد می کردی و تعبیر »راس��ت عاقل« را برایش به کار 

می بردی و می خواس��تی به اصطالح چپ ها هم مثل او باش��ند. آن 
راس��ت عاقل امروز در اردوگاه انق��الب، به خاطر حمایت هایی که از 
رهبری مظلوم نظام کرد، خداوند هم به او و امثال او عزت و ش��أن 
داد و محبوب قلوب مومنین است. اما اطرافیان توچی آقای خاتمی؟ 
همان آدم های کج و کوله و دفورمه که در جلسات شورای فرهنگی 
کیهان می آمدند و نظریات مشعشع خود را بیان می کردند، که اغلب 
نمی توانس��تیم به مضحک بودن آنها نخندیم. از همین قماش آدم ها 
ش��ما را محاصره کرده بودند که حس��رت به دلم ماند یک بار، یکی 
از آنه��ا را در نمازجماع��ت کیهان ببینم، درحالی که همه از مدیران 
بودند، حاال بماند عکس العمل همان آدم های تابدار، از شنیدن برکناری 

آقای منتظری و پذیرش قطعنامه 8 سال دفاع مقدس که چگونه بود؛ 
صورت جلسات آن سال ها هنوز باید باقی باشد، خدا رحمت کند خانم 
گیلدا ملکی را، همه را او می نوشت. دوران ریاست جمهوری شما هم 
بیش��تر به خطابه های پرشور گذشت. سنگ ها را بستید و سگ ها را 
آزاد کردید. همین یک قلم وزارت ارشاد را ببینید، بیشتر جاسوس و 

مزدور و فراری تربیت کرد تا اهل فرهنگ و ادب و هنر!
برایت س��وت زدند، کف زدند، برخی از مجله های مبتذل عنوان 
مردی با عبای شکوالتی را به شما دادند، در جمع های سبک و سخیف 
ش��رکت کردید، اصناف و اقس��ام خانم های بزک کرده را در کنارتان 
نش��اندید و از ته دل خندیدید و خنداندید. البته یک بار گفتید که از 
اردوگاه اصالح طلبان صدای دشمن می شنوم. درحالی که اصالح طلبی 
تنها یک پوشش نخ نما بود، حضرات تا بن دندان دنیاطلب بودند، راستی 
آقای خاتمی چه ش��باهت عجیبی بود، بین آن دخترکان و پسرکانی 
که برای شما سوت بلبلی می زدند و هورا می کشیدند با همان هایی که 
عصر عاشورا آمدند و آن جسارت ها را کردند، آیا این ها همان ها نبودند 
و یا آن ها، این ها؟ از اردوگاه اصالح طلبان، خیلی صداها بلند می ش��د، 
اما گوش شنوایی نبود، حاال این شد که مردم متدین و عزادار تهران 
روی پل حافظ آن ش��عارها را علیه ش��ما بدهند. این وسط کی مقصر 
است؟ شما، یا آن مردم داغدار؟ به هرحال من لب هایم را محکم روی 
هم گذاشتم و مقاومت کردم. برای این که دلم نمی خواهد شما را در 
میان ضدانقالب و ضدنهضت عاشورا ببینم. برگردید آقای خاتمی، شما 
مثل بنی صدر نیستید. بیایید درمیان این مردم باشید، شانه به شانه راه 
رفتن با اینها و همراهی با کسانی که دهانشان بوی گالب می دهد، خیلی 

لذتبخش است. موجودات کج و کوله را به حال خودشان رها کنید.
خودتان را نجات دهید...

... نوشتم که از یکشنبه تا چهارشنبه همه اش دو روز فاصله است، 
اما این دو روز به ازای دو قرن طول کشید. همان طور که پایین آمدن از 
شیب پل حافظ، برای من این همه طول کشید. این حرف ها سال ها تو 
سینه ام بود، اما باالخره یک جایی باید سرباز می کرد و سرریز می شد. 
چه بهتر که در جمع عاشوراییان و در شیب پل حافظ این اتفاق افتاد.
من اما نتوانستم به میدان انقالب برسم، چهارشنبه من در میدان 
انقالب تمام نشد، بلکه نقطه پایان چهارشنبه ام، درچهارراه ولی عصر 
بود، امواج خروش��ان انس��انی اجازه جلو رفتن نداد. امکان نداش��ت، 
پس می زد. ناچار، از خیابان های خلوت، برگشتم. پیاده وتنها، سبک 

شده بودم.
چهارش��نبه ام زیباتر از آن چیزی که تصور می کردم، تمام شده 
بود. دیگر س��وت و هلهله اذناب یزید را نمی ش��نیدم. وجودم از نام 
مبارک سیدالش��هدا سرشار ش��ده بود. از چهارراه ولی عصر تا کوچه 
شهید شاهچراغی، همه اش با واژه ها و جمله ها کلنجار می رفتم. توی 
ذهنم می نوشتم. پس و پیش می کردم. پاک می کردم، پاک می کردم! 
نه، من نمی نوش��تم، نوشته می شدند. مثل آدم هایی که با خودشان 
حرف می زنند. ذهن من هم در تس��خیر انبوه این واژه ها بودند. باید 
می نوش��تم، باید می نوشتم. اگر نمی نوشتم، هم به یکشنبه و هم به 
چهارش��نبه جفا کرده بودم. من همه این عواطف، مفاهیم، تصاویر و 
توصیف ها را از عاش��وراییان چهارشنبه تهران گرفتم و اکنون به این 
ش��کل، پیشکش خاک پایشان می کنم، تا دست من را هم بگیرند و 

با خود ببرند... با خود ببرند... یا حسین!

میر ادب
امیر ادبیات

n منصور ایمانی 

بچ��ه ه��ا را می خ��ورد، غصۀ  
س��ه ش��نبه ها و "کیهان بچه 
ها"یش��ان را. راس��تی! این قدر 
که فردی، غم بچه های دیگران 
را خورده بود، باورت می ش��ود 
که غصۀ بچه ه��ای خودش را 
خورده باش��د؟ باور مکن برادر! 
به قول اس��تادمان در روزنامه؛ 
او خودش را وقف انقالب کرده 
بود، فقط هم وقِف یک خانواده، 
یک خانوار هفتاد و چند میلیونی 
ب��رادر! حاال غص��ۀ بچه ها یک 
ط��رف، که اینه��ا کوچک بودند و 
غصه شان، خیلی شیرین و خوردنی 
ب��ود. در عوض ببی��ن چقدر غصۀ 
ه��م داش��ت!؟  را  تره��ا  ب��زرگ 

 بزرگ ترهای خوب و خلف توی 
مسجد جواد االئمه، توی کیهان و 
حوزۀ هنری و جاهای دیگر، و هم
 بزرگ تره��ای ناخلف. و امان 
از بعضی ب��زرگ ترهای نااهل، 
برخی ب��زرگ ترهای نامرد، که 
گوش به حرف پ��در این خانوار 
نمی دادند و با نااهلی و نامردی، 
دلش را به درد آورده بودند. چه 
در عالم ادبیات که برای بچه های 
معصوم این خانواده، خوابها دیده 
بودند، و چه در دنیای سیاست 
که برای جوانهایش، نقش��ه ها 
کشیده بودند. سالهای سازندگی 
و اصالحات مگر یادمان می رود، 
ماههای فتنه مگر فراموش می 
شود. از غصۀ این یکی دو سال، 
همین قدر از زبان برادر مؤمنِی 
ح��وزۀ هن��ری بگویم ک��ه روز 
تشییع فردی می گفت؛ خیلی 
به مادرش عالقه مند بود. وقتی 

مادرش را از دس��ت داد، جویای 
حالش ش��دم. گفت: " دیشب تا 
صب��ح خوابم نب��رد " ولی نه به 
خاطر فوت والده اش. آن روزها 

بعضی از مسؤلین، دعواهایشان را 
علنی کرده بودند و رهبر انقالب 
تذکر داده بود. فردی می گفت: 
"دیشب از شدت ناراحتی برای آقا 

خوابم نبرد، چرا اینها رعایت آقا 
را نم��ی کنند" حاال یک چنین 
انسانی مثل امیرحسین  فردی، 
می توانس��ت از حال دوس��ت و 
آش��نا غافل باشد، که از من؟ با 
آنها حرف نزند یا کم حرف بزند 
ک��ه با من؟ من اگ��ر چه رفیق 
گرمابه و گلستان فردی نبودم، 
اما نامح��رم و بیگانه هم نبودم. 
م��ن کارگِر از راِه دورش بودم و 
ه��ر از گاه، چیزی برای صفحۀ 
ادب و هنر می نوشتم و برایش 
می فرس��تادم. پس چطور می 
شد که همیشه، تشنۀ حرفهایش 
بمانم؟ اما نه...کارگر راهِ دور بودن 
و رفیق گرمابه و گلستان نبودن، 
دلیل جرع��ْه گویی فردی نبود. 
حْق این است که بگویم؛ وقت، از 
دسِت فکر کردنها و دغدغه ها و 
های فردی، کالفه شده بود،  تقالاّ
به تنگ آمده بود، و من فرصتم 
فراخ بود، فراخ! همین ها بود که 
تو همیشه، تشنۀ سخنش بودی 
و ه��ر گاه کالمی به قدر جرعه، 
جاری م��ی کرد، تو انگار رودی 
سرشار نوشیده ای، ولی باز تشنۀ 

جرعۀ دیگر بودی. 
به جز صحبتهای تلفنی کوتاه، 
یادم هست بیشترین جرعه هایی که 
در حضورش نوشیدم، به سالهای نه 
چندان نزدیک برمی گردد، به قریِب 
ده س��ال پیش از ای��ن. در همایش 
داستان نویسی بسیج، در دامنه های 
الب��رز مرکزی که من از زاگرس 
غربی آمده بودم. مراسم که تمام 
ش��د، موقع رفتن ب��ه اندازۀ دو 
س��ه دقیقه، با او هْم سفر شدم؛ 

داخ��ل آسانس��ور،  از طبقۀ 
چندم محل همایش تا طبقۀ 
همکف. وقتی آسانسور طبقۀ 
باال نگه داش��ت، با کیفی پر 
از اوراق همایش س��وار شد. 
کار سنگین جشنواره، توانش 
را گرفته بود. با خوش��رویی 
پرس��ید  کارگرش را  احوال 
و گف��ت: "جای��ی که ش��ما 
داستان  جوانهای  هس��تید، 
نوی��س خوبی داریم. بچه ها 
ل  را جمع کنید، بهشان تشکاّ
بدید و جلسات منظم بذارید. 
ما هم اس��تاد می فرستیم، 
آثارش��ان را ه��م چ��اپ 
منظورش  کنی��م"  م��ی 
هنرمندان  بسیج  تشکل 
بود و بعد که توضیح داد، 
دیدم غصه اش، هم پرورش 
استعدادهای داستانی منطقه 
است، و هم وحدت اقوام. آخر 
از مح��ل کار و زندگ��ی ام در 
غرب کشور باخبر بود. دلش 
می خواس��ت؛ در جش��ن و 
اهالی  شادِی همدلی کشور، 
ادبیات و داس��تان هم حاضر 
باشند؛ بچه های سنی و شیعه، 
ُکرد و ترک، بلوچ و لُر، گیل و 
مازنی و طبری و ترکمن، همه 
شان. از آسانسور که درآمدیم، 
ای��ن چند جملۀ آخر را دوباره 

با تأکید گفت و رفت...  
گل  گ�ر چ�ه  در  به�ار  
به گلشن  رسد، ولی              
اینج�ا  گلی  غری�ب، به  

فصل  بهار  رفت 

* شعار این دوره از نمایشگاه کتاب، چگونه شکل گرفت.
بحث شعار، در شورای سیاست گذاری نمایشگاه مطرح شد. از قانون 
اساسی آنجا که مربوط به فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، از بطن سند 
چش��م انداز و نیز فرمایش��ات رهبر فرزانه انقالب در حوزه کتاب، کلید 

واژه هایی استخراج شد.
یک کمیته سه نفره تشکیل گردید تا شعار این دوره، تعیین شود. 
در نهایت و پس از بررس��ی و بحث درباره 50 شعار مطرح شده، شعار؛ 

»کتاب چشمه جوشان دانایی« انتخاب شد.
واقعیت این است که استمرار یک خاصیت چشمه و جوشش است 
و این نوع »ش��دن« دائما اس��تمرار دارد. کتاب نیز به مثابه یک چشمه 

جوشان در حوزه دانایی است که همواره در حال جوشش است.
* در این دوره، ش�رایط و ضوابط حضور ناش�ران نسبت به 

سال های پیش، تغییر پیدا کرده بود؟
 شرایط ثبت نام ناشران و اختصاص غرفه چون سال های قبل بود. جانمایی 
غرفه ها هم برپایه چهار حوزه »آموزش��ی«، »دانشگاهی«، »کمک آموزشی« 
و »کودک و نوجوان« صورت گرفت. امس��ال، به دلیل مش��کالت اقتصادی و 
تحریم ها، سعی کردیم اجاره بها را افزایش ندهیم. در رابطه با ناشران بین المللی 
هم میزان دریافت اجاره منطبق با س��ازوکاری صورت گرفت که برپایه آن با 
ناش��ران داخلی رفتار می شود. همه اینها، در راستای حضور پرشورتر ناشران 

طراحی و اقدام شد.
* آماری از ناشران خارجی ارائه می دهید؟

 در این دوره از 77 کشور، یک هزار و 600 خارجی شرکت کرده اند. 
ناشرانی از آلمان، فرانسه، انگلیس، کره، چین و...

در مراس��م افتتاحیه نیز 17 سفیر و رایزن فرهنگی شرکت کردند 
که این نشان دهنده اهمیت نمایشگاه کتاب تهران است.

ما امسال، یک هزار و 300 متر فضا برای بازار جهانی نشر اختصاص 
داده ایم که نتیجه آن، فراهم ش��دن حضور ناش��ران ایرانی در بازارهای 

جهانی است.
* امسال، دو هزار و 500 متر به وسعت نمایشگاه افزوده شده 

است. این افزایش فضا، مختص چه قسمتهایی است؟
 ما در این دوره، 15 هزارمترمربع در اختیار بخش بین المللی قرار 
داده ایم. کل فضا برای ناش��ران خارجی، 11 هزار متر بود. اما امس��ال، 
چهار هزار متر فضا افزوده شده است. دو تاالر هم به ناشران الکترونیکی 

داده ایم، فضای غرفه یاس هم 600 متر افزایش یافته است.
* سالن یاس، فقط در زمینه »فضا« تغییرات کرده است؟ 

 غرفه یاس، به نیم طبقه شبستان منتقل شده است و فضای آن یک 
هزار و 200 متر است. به هر صورت در این غرفه، کارنامه نشر جمهوری 
اسالمی عرضه می شود. یک بخش آن به حضور ناشران خصوصی و یک 

بخش آن به ناشران دولتی اختصاص داده شده است.
در واقع، در غرفه یاس، کارنامه آماری نش��ر از اول انقالب تا س��ال 
91، مجموعه کتابهای برگزیده در جشنواره های سالیانه و نیز سه هزار 

و 500 عنوان کتاب چاپ اول در سال 91، ارائه می شود.
باید بگویم، عرضه گزارشی از روند چگونگی تولید علم و فن آوری 
در پس از انقالب و مش��اوره در ح��وزه کتاب و کتابخوانی هم در غرفه 

یاس عرضه می گردد.
* قبال از انتش�ار روزانه یک کتاب در نمایش�گاه خبر 

دادید، 
یک سالن اختصاص به صنعت چاپ و نشر کشور داده ایم. مردم باید 
با روند چاپ کتاب آشنا شوند.زندگی بشر وابسته به صنعت چاپ است.
صنعت چاپ کشورمان 200 ساله شده است بنابراین افرادی که وارد 

سالن می شوند می توانند شاهد تاریخ صنعت چاپ مان باشند.
* در راستای تحقق بیانات رهبری در رابطه با شعار امسال 
حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

رویکرد تبلیغی نمایش��گاه سمت و سوی حماسه سیاسی، حماسه 
اقتصادی دارد. یک جلوه حماسه اقتصادی در زمینه فرآیند تولید کتاب 

قابل نظر اس��ت.  این حماس��ه همراه با حرکت، جوشش و خلق کتاب 
است. ما با سرعت نمایشگاه را آماده کردیم.

در بخش حماسه سیاسی هم حضور مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات پیش رو است که سعی کرده ایم فضای نمایشگاه را به سمتی 

ببریم که مشارکت و حضور حداکثری مردم را ترویج و تبلیغ کنیم.
* رهبر معظم انقالب پارسال در نمایشگاه کتاب، مطالباتی 
را در حوزه کت�اب و کتابخوانی مطرح کردند؛ کارگروه ویژه ای 
برای تحقق آنها تش�کیل شده است؛ آیا تاکنون در این زمینه 

کاری صورت گرفته است؟
بخشی از اوامر و مطالبات رهبر معظم انقالب که به صورت اجرایی 

و حاکمیتی بوده، عملیاتی شده است.
بخشی دیگر از مطالبات ایشان مربوط به تولید فکر و محتوا است. 
رهب��ر معظم انقالب توجه ویژه ای به بح��ث تالیف در حوزه کودک و 
نوجوان به جای ترجمه دارند. در این زمینه هم تالش عملیاتی انجام 
داده ایم و در حوزه تالیف براساس آمارها می بینیم؛ 14 درصد  رشد در 
حوزه تالیف کودک و نوجوان و در حوزه ترجمه کتاب کودک و نوجوان 

9 درصد کاهش داشته ایم.
در حقیقت بخش��ی از مطالبات رهبر عملیاتی ش��ده است. تولید 

محتوا و فکر باید ریل گذاری ش��ود و در بحث سیاست گذاری در حوزه 
صنعت نشر به این سمت در حال حرکت هستیم.

* گرانی کاغذ بر روی قیمت کتاب اثر گذاشته است. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای جلوگیری از تاثیرات بیشتر افزایش 

قیمت کاغذ چه کرده است؟
وزارت ارشاد به صورت مستقیم در بحث قیمت کاغذ نقشی ندارد. 
تشکل های نشر ما مصرف کننده کاغذ هستند. در این خصوص باید بیاییم 
سیاس��ت های حمایتی مان را در این بخش تقویت کنیم. هفته گذشته 
جلس��ه ای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 50 ناشر و اتحادیه 
و تش��کل های نشر داش��تیم و تصمیم هایی در خصوص ارزش افزوده و 
مالیات گرفته شد که قبال این اتفاق افتاده بود ولی عملیاتی نشده بود. 

بدین صورت که کتاب فروشی ها معاف از مالیات شدند. 
جناب عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز قول عملیاتی 
شدن آن را دادند و قرار بر این شد که هر تشکلی که به وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی مراجعه کند و مجوزی از ارشاد دریافت کرده باشد از 

میزان یارانه ها بهره مند می شود.
امسال وزارت ارشاد سیاست حمایتی خرید کتاب را در نظر دارد.  
به صورتی که قرار است در نمایشگاه بین المللی کتاب بخشی از نیازهای 
س��ازمان ها و کتابخانه ه��ا را از طری��ق خرید کتاب از ناش��ران برطرف 
کنیم؛احیای صنعت اهدای کتاب را در راس��تای فرمایشات رهبری در 
هفت��ه کتاب عملیاتی کرده ایم و مجموعه اقدامات خوبی در این حوزه 

انجام داده ایم.
* دیدار وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی از نمایشگاه در پیش 
روست. این دیدار چه دستاوردهای فرهنگی برای ما ایجاد می کند؟

در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میزبان این وزرا است.
نشست س��ه روزه ای با حضور وزرای کشورهای آسیایی داریم که 
یک روز از این نشس��ت را به کتاب و کتاب خوانی اختصاص دادیم که 
آنان با جشن بزرگ فرهنگی ما آشنایی یابند و می توانیم به این شیوه، 

اقتدار فرهنگی کشور را به نمایش بگذاریم.

به قول استاد میرشکاک: 
" فردی اهل جلوه کردن نبود"   
وگ��ر ن��ه اآلن دس��تم، برای 
نوش��تن درباره امیرحس��ین 
فردی پُر بود. همین قدر که 
از خالِل ماهها، فرصتی پیدا 
می شد و از جاده ای دور به 
تهران می آمدیم و س��ری به 
روزنامه می زدیم، ش��اید می 
ش��د فردی را ببینیم. اما در 
ای��ن دیدارهاِی گه��گاه هم، 
مثل همیش��ه ساکت و فکور 
بود، تا تو چی��زی بگویی، تا 
ت��و بپرس��ی و او در جواب، 
چن��د جرعه حرف، به جانت 
بری��زد. ف��ردی در درونش، 
همیشه چیزی از جنس غصه 
و درد داش��ت که او را درگیر 
خودش م��ی کرد و دردهای 
فردی، درد آب و نان نبود که 
او را از  دوس��ت و آشنا غافل 
کند. اصال درد ف��ردی، درِد 
دوست و آش��نا و بیگانه بود. 
این روزها، از دردهای فردی 
خیلی گفتند و نوش��تند. از 
غصه ای ک��ه برای بچه های 
آبادیهای دور دست داشت، و 
برای شهرهای دور و نزدیک. 
دوستی های فردی، فراخ بود 
و به حلقۀ دوستی های خانه و 
فامیل و آشنا بسنده نبود. سی 
س��ال بود که همۀ بچه های 
این خاک را دوست داشت و 
برایشان می نوشت، در حالی 
که ب��ه ی��ک معنا، قریب به 
اتفاق ش��ان را نمی شناخت 
و ندی��ده بود، ولی غصۀ همۀ 

می آید عالوه بر آگاهی بخشی و هوشیاری عمومی باعث تجهیز اراده 
ملی در جهت مقابله با هر گونه زیاده خواهی دشمنان خواهد شد . 

اما در صورتی که به برگزاری چنین جش��نواره ای در حد ارائه 
گزارش و  بیالن کاری پرداخته شود قطعا جز اتالف بیت المال ثمر 
دیگری نخواهد داشت . چه آنکه نتیجه بخشی چنین فعالیت هایی 
در گرو فراگیری آن است. همان طور که با شکوه برگزار کردن آن باعث 
ناامیدی دش��منان می شود ضعف در اجرای آن هم موجب دلسردی 
مردم و هنرمندان و هم باعث دلیر شدن بدخواهان می شود. اینکه در 
فالن سفر استانی طرح جشنواره خلیج فارس تصویب شده است و باید 
با هر وضعیتی این طرح اجرایی شود نه خاصیتی در صیانت از خلیج 

فارس خواهد داشت و نه تأثیری در ایجاد وحدت ملی می گذارد .
جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس با تالش های خالصانه  
برگزار کنندگان و با اجرای قدرتمندانه مدیران و با حضور هنرمندان 
می تواند یکی از خطوط مقدم جنگ نرم افزاری خلیج فارس باش��د . 
ب��ه کارگیری تمام ظرفیت های فرهنگی در عرصه های مختلف 
در جهت حفظ نام بزرگ خلیج فارس می تواند جلوه ای جهانی 
به این حرکت میهنی دهد . به شرط آنکه سیستم فرهنگی دولتی 
از قالب ارائه گزارش و بیالن کار بیرون بیاید و فعالیت هایش را در 

جهت اهداف عالیه مردم و کشور مان پیش برد . 
حض��رت امام خمینی فرمودند: " اخالص داش��ته باش��ید تا 
نتیجه کارتان ماندگار ش��ود" و گویا ای��ن حلقه مفقوده فرهنگ 

روزگار ماست." 
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