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     رسول مقاتلى- منشى دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى کنگان

  معصومه طاهری
به دعوت آس��تان قدس رضوی هم��راه با چند تن 
از دانش��مندان رهیافته اروپایی مهم��ان کرم امام 
رئوف بودیم. دکتر تاراس نابغه روسی، دکتر خووان 
حسین فرانسیسکو از اسپانیا، دکتر روبرتو آرکادی 
از ایتالیا و پروفسور کریس��تین بونوی فرانسوی از 
اعضای انجمن شهید ادواردو آنیلی در سفر مشهد 
حضور داش��تند؛ البته مهمانان دیگری از آلمان و 
ایرلند به دالیل مختلف به برنامه نرسیدند. در آغاز 
س��فر از همان بدو ورود، یعنی از فرودگاه به سمت 
هتل در خیابان تهران ب��ا صحنه های زیبا و جالبی 
روبه رو بودیم. هنوز چند روز به سالروز شهادت امام 
رضا)ع( باقی مانده، دسته های پنج نفره و ده نفره با 
کوله پشتی و پرچم به دست نظر هر بیننده ای را به 

خود جلب می کرد. 
آقای طاهری مدیر انجمن مهمانان را به ما معرفی 
کرد: دکتر ت��اراس نابغ��ه روس اس��ت. او  در 14 
سالگی مسلمان ش��د. پدرش از هنرمندان مشهور 
مجسمه ساز روسیه بوده است.  تاراس در 19 سالگی 
مدرک مهندسی الکترونیک و ارشد بانکداری را اخذ 
کرده و در 21 سالگی مدیر یکی از اولین بانک های 
اسالمی روسیه شد. او در کنفرانس های متعددی 
به عنوان نماینده روسیه در اجالس اسالمی حضور 
داشته است و به چند زبان تسلط دارد. اولین و تنها 

مترجم و مفسر نهج البالغه به زبان روسی است. 
دکت��ر ارکادی از ایتالی��ا دارای دکت��رای فن��ی و 
فیلس��وف اس��ت که به زبان های یونانی، فرانسه، 
عربی، التین و فارس��ی تس��لط دارد. آثار فلسفی 
امام را هم ب��ه ایتالیایی ترجمه کرده اس��ت. دکتر 

خووان فرانسیس��کو هم یک نابغه اس��ت. دکترای 
مخابرات، مدرک روانپزش��کی و کاپیتانی کشتی 
از جمله رزومه اوس��ت. وی نیز به چند زبان تسلط 
دارد. پروفسور بونو مترجم، مفسر و داور بین المللی 
قران است. دکترای فلس��فه و فوق دکترای ادبیات 
عرب از دانشگاه سوربن دارد. وی که می توانست به 
عنوان پروفسور در دانشگاه سوربن  صاحب کرسی 
ش��ود می گوید آنجا تحمل دوری از امام رضا)ع( را 
نداش��تم. برای همین هم قید همه چیز را زده و در 

مشهد ساکن شده است.
در این س��فر پروفس��ور بونو که خود را مش��هدی 
می دانس��ت در حرم امام رضا راهنمای گروه شده 
بود و از فلسفه ساخت بناهای حرم تعریف می کرد با 
اشاره به حجره ای در صحن گوهرشاد می گفت: این 
افتخار را داشته که رس��اله دکترای خود را در این 
حجره و نزدیک بارگاه امام نوشته است که به قول 
دکتر آرکادی رساله دکترای پروفسور بونو کتابی 
به نام »امام خمینی عارف ناش��ناخته« در معرفی 

فلسفه اسالمی در اروپا نظیر ندارد. 
تاراس که عاشق کتاب است در طول سفر از کنار 
نمایش��گاه های کتاب به راحتی نمی گذشت. کنار 
حرم نمایش��گاه کتابی بود که تاراس و همسرش 
مدت زیادی را در غرفه کتاب ایستادند و دست آخر 
با خرید کتابی اردو با موضوع وحدت اسالمی نوشته 
مهدی مسائلی به جمع ما پیوستند. خیابان تهران 
محل اقامت این نخبگان تقریباً از اول صبح تا پایان 
شب در قرق عزاداران بود به خصوص ترک زبانان. 
پروفس��ور بونو درباره عزاداری خ��اص ترک ها با 
نام شاه حس��ین گویان برایمان تعریف می کرد و 

می گفت: از عزاداری ترک ها خوشم می آید، بیشتر 
از هر چیز حماسی اس��ت و آنجا که باید به شکلی 

زیبا اشک انسان را درمی آورد.
روز بعد به یکی از موکب های خارج از شهر رفتیم. 
چند ش��تر برای مراس��م آورده بودند که مهمانان 
مانند سایر مردم با آنها عکس گرفتند. داخل موکب 
در قس��متی عدس��ی می دادند و در قسمتی دیگر 
شله زرد. بخشی به محصوالت فرهنگی اختصاص 
داشت و بخشی هم به ماساژ زائرانی که پیاده آمده 
بودند. دکتر آرکادی اولین ب��ار از واکس صلواتی 
کفش ها تعجب کرد اما از روزهای بعد وقتی در هر 
قس��مت از خیابان تهران واکس زن ها را می دید به 

این همه ارادتمندی خالصانه  آفرین می گفت.
به همراه دانش��مندان مس��لمان به داخل موکب 
نانوای��ی رفتیم. چن��د  تنور ن��ان  ک��ه بهترین و 
باکیفیت ترین نان ممکن را از نان روغنی گرفته تا 
نان قندی تهیه می کردند. یکی از نانوایان می گفت: 
پنج سال است برای خدمت به زائران در این موکب 
حضور دارد و تقریباً یک ماه اس��ت به اینجا آمده. 
از او پرس��یدم حاجت هم گرفته ای؟ گفت: زیاد و 
چند نمونه  آورد از جمله خانه دار شدنش با وجود 
بی پولی.  دکتر خ��ووان هم در یک��ی از زیارت ها 
گفت من هم زی��اد حاجت گرفت��م. او چهار بار به 
زیارت امام رضا آمده و به گفته همس��رش زمانی  
که از همراهی مسئوالن و رفتارهای ناراحت کننده 
برخی از همه چیز و همه کس ناامید شده بودند از 
امام رضا حاجت گرفتند. ماجرای مشکالت خووان 
خود یک کتاب اس��ت. مدیر انجمن ادواردو آنیلی 
می گوید دکتر خووان من را به یاد ش��هید ادواردو 

می اندازد. او نابغه ای است که همه چیزش را برای 
تفکر شیعی خود رها کرده اما اینجا نیز نامهربانی 

کم ندیده است...
با گروه های زائری که به سمت حرم رفتند همراه 
ش��دیم. پس��ر کوچکی به همراه پ��در و برادرش 
در مس��یر از کنار ما می گذشت. پرس��یدم از کجا 
آمده ای؟ گفت: از زاهدان. اعضای گروه با شنیدن 

آن تعجب کردند و چشمانشان خیس شد. 
در طول مسیر مدیر انجمن ش��هید ادواردو آنیلی 
مداحی می کرد و جمع  نخبگان اروپایی با او همراه 
ش��دند. دکتر تاراس هم ش��عری خواند و بقیه با او 
همنوایی کردند. بعد از آن دکتر ارکادی با هیجان 
فریاد یالثارات الحسین سر داد و بقیه تکرار کردند. 
پروفسور بونو که عاشق نوس��تالوژی های ایرانیان 
است، »قربون کبوترای حرمت امام رضا« را  خواند.

به دع��وت ح��رم، نخب��گان رهیافته در مراس��م 
خطبه خوانی امام رضا حاضر ش��دند. ه��وا قبل از 
شروع مراس��م، باراني و فرش های محوطه صحن 

انقالب خیس ش��دند، ام��ا به حرمت ام��ام برنامه 
قطع نشد. دانش��مندان اروپایی که مهمان خاص 
مراسم بودند به گوشه ای از صحن رفته و با خادمان 

همراه شدند.
 بازدید از موکب رس��انه های مجازی وابس��ته به 
معاونت جدید ح��رم، یعنی معاونت رس��انه های 
نوین هم از دیگر برنامه ها بود. بعد از آن پروفس��ور 
بونو مهمان��ان را به خوردن ش��له نذری مش��هور 
مش��هدی ها فراخواند. ام��ا ش��اید بهترین بخش 
سفر ش��ب های آن بود. نخبگان زائر در البی هتل 
جمع می شدند و درباره مس��ائل مختلف علمی از 
ترجمه ق��رآن تا ویژگی ه��ای نهج البالغه مباحثه 
می کردند ک��ه تا نیمه های ش��ب ادامه داش��ت و 
تاراس به رکن بودن عقل در تش��یع اشاره می کرد 
و به مناظرات امام رضا می پرداخت. دکتر ارکادی 
می گفت: در این بحث های ش��بانه ن��ور می بینم. 
تأکید دکتر ت��اراس نابغه روس به نم��از اول وقت 
در میان فشردگی برنامه ها جالب بود، اما جالب تر 
آن که اندیشمندان رهیافته حاضر به صورت عملی 
نمازش��ان را همان ابتدای وق��ت می خواندند. در 
کنار هتل به دعوت مدیر اعضای گروه به حسینیه 
چهارده معصوم اصفهانی ها رفتند. در مسیر صدای 
ش��عرخوانی محمدرضا برقعی از حسینیه آیت اهلل 
شاهرودی به گوش می رسید. در میانه راه خانه ای 
در حال سمنوپزی بود. همس��ران ایرانی شان آنها 
را به هم زدن س��منو دعوت کردند و یکی یکی با 
عشق سمنو هم زدند و زیر لب دعا می خواندند اما 
دعای مشترکی که بینشان نجوا می شد، اللهم کن 

لولیک الفرج بود.

نشست تخصصی و مراسم رونمایی مجموعه کتاب سه جلدی »افسران 
افسونگر« یک شنبه 20 آبان 1397 برگزار شد. 

در این برنامه دکتر سیدبش��یر حس��ینی، کارش��ناس فرهنگ و رس��انه و عضو 
هیئت علمی دانشگاه صداوسیما و همچنین نعیمه اسالملو، نویسنده و فعال حوزه 
زنان، درباره تأثیر رسانه بر اندیشه کودکان به بحث  پرداختند و مجموعه کتاب 

سه جلدی »افسران افسونگر« رونمایی  شد.
مجموعۀ پژوهشی »افسران افسونگر« اثر نعیمه اسالملو، پژوهشگر حوزۀ زنان است. 
کتاب های »فرشته ها هم عاشق می شوند«، »ما  طلبکاریم« و »زن؛ ستم تاریخی، ستم 
برابری« از جمله آثار این پژوهشگر بوده و تازه ترین اثر پژوهشی او با عنوان »افسران 
افسونگر« را انتشارات تالوت آرامش منتشر کرده است. جلد اول این مجموعه با نام 
»جادوگران برهنه« به بررسی شخصیت های الگوساز برای کودکان دختر، جلد دوم 
با نام »سفیران آمریکایی« به بررسی شخصیت های الگوساز برای کودکان پسر و جلد 
سوم با عنوان »پیشوایان هرزه« به بررسی ش��خصیت های الگوساز برای نوجوانان 
می پردازد. در این مجموعه ضمن بررسی شناسنامه و سبک زندگی شخصیت هایی 
که نقش جهانی و تأثیر ویژه ای روی مخاطب داشته  اند، چگونگی جهانی شدن آنها 
و طریقه القای ناخودآگاه سبک زندگی این شخصیت ها و راهکارهای روان شناسی 

برای جلوگیری از کاهش آثار مخرب آنها ارائه شده است.
این برنامه به همت انتش��ارات تالوت آرامش و حوزه هنری کودک و نوجوان در 

سالن مرحوم سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.

هفتمی�ن نمایش�گاه نقاش�ی گ�روه هن�ری رنگی�ا، ب�ا موض�وع ای�ران 
و ایرانگ�ردی ب�ه میزبان�ی نگارخان�ه کاخ س�عدآباد برگ�زار می ش�ود.

در این نمایشگاه که به سرپرس��تی فرناز میرتاجی و با حضور افتخاری اسماعیل 
قائدی برگزار می شود، آثار هنرمندانی  چون مس��عود احمدی، طاهره احمدی، 
محمد کزازی، کوثر امین جراحی، امیر موحدان، پگاه پیرو، رضوانه تیرکان، سارا 
حشتمی، زهرا حق وردی و نگار خرمی، به نمایش عمومی درمی آید. گروه هنری 
رنگیال، از پنج سال پیش فعالیت خود را در زمینه آموزش نقاشی آغاز کرده و طی 
دو سال گذشته، نمایشگاه های متعدد نقاشی را در شهرهای شیراز و کرج برپا کرده 
اس��ت. هفتمین نمایش��گاه این گروه هنری با موضوع ایران و ایرانگردی، میزبان 
آثاری با تکنیک سیاه قلم، پاستیل روغنی و گچی، مداد رنگی، آبرنگ، رنگ روغن و 
آکرولیک است.  این نمایشگاه پنج شنبه 24 آبان از ساعت 16 تا 20 به نشانی میدان 
تجریش، میدان دربند، نگارخانه کاخ سعدآباد، میزبان عالقه مندان به هنر تجسمی 

است. بازدید از نمایشگاه »ایران من« برای عموم آزاد است.

دانشمندان رهیافته اروپایی  خادم زائران امام رضا)ع( شدند

 »افسران افسونگر« 
در حوزه هنری کودک و نوجوان

رئی�س انجم�ن واردگنن�دگان 
کاغذ و مق�وا قیم�ت 260 هزار 
تومان ب�رای کاغ�ذ تحری�ر را 
کاذب دانس�ت و گفت:  ناشران 
کاغذ نخرند  ، به زودی کاغذهای 
ن�رخ پایین توزیع خواهد ش�د.

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
پویا، سید حسن میرباقری، رئیس 
انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، 
با اشاره به افزایش قیمت کاغذ در روزهای اخیر گفت:  قیمت فعلی بازار کاذب 
است،  بخشی از آن به دلیل کمبود کاغذ در بازار است که نتیجه عرضه نشدن ارز 

از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان طی ماه های گذشته است.
 قیمتی که در بازار توسط خرده فروشان عرضه می شود،  غیرواقعی است،  بنابراین 
ناش��ران اقدام به خرید کاغذ نکنند. کاغذ طی روزهای آینده توس��ط کارگروه  
توزیع می شود و قیمت ها کاهش محسوسی خواهد داشت. وی ادامه داد:  سامانه 
توزیع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی راه اندازی شده و طی روزهای آتی کاغذ 
با قیمت بسیار پایین تری از قیمت فعلی بازار در میان ناشران توزیع خواهد شد. 
عالوه بر این بارهای جدیدی از کاغذهای خریداری ش��ده فهرست اولیه مورد 
تأیید وزارت ارشاد نیز در راه است و هفته آینده می رسد. با توزیع این محموله ها 

قیمت ها کاهش چشمگیری خواهد داشت.

میرباقری:  کاغذ نخرید، ارزان می شود

 نگارخانه کاخ سعدآباد
  میزبان نمایشگاه »ایران من«

   حسن روانشید*
اگرچه یار دیرینه در همین س��رزمین اس��ت و به س��ختی تالش 
می کند تا س��رپا بماند در حالی که ما گرد جهان دربه در به دنبال 
او می گردیم! کشور ایران با داش��تن نعمت ارزشمند چهار فصل 
کامل و ای��ن  همه امکان��ات و منابع عظیم خ��دادادی و نیروهای 
بالقوه و بالفعل و همچنین فرهنگی غنی از همه نیازهای عاطفی، 
ش��اهد تالش معدود کسانی اس��ت که همچنان در گوشه و کنار 
دنیا سرک می کشند تا تازه ها را جس��ت وجو کنند و البته زمانی 
که یافتند متوجه می ش��وند آنچه را که پیدا کرده ان��د در مقابل 
داشته هایشان پشیزی نمی ارزد! همه علوم به چنگ آمده از شرق 
و غرب ریش��ه در همین فرهنگ و کتاب های آن دارد که سالیان 
دراز در مراکز بزرگ ایران باس��تان و رصدخانه های شرق و غرب 
این س��رزمین خاک می خورده تا کس��انی از غرب تحت عناوین 
شرق شناس و س��فرای فرهنگی به این سو آمده و عمری را در این 
خاک مقدس س��کونت گزینند و در پایان چکیده این طومارها را 
به همراه بردند تا در اتاق های فکر به علومی جدید تبدیل و به نام 
خودشان عرضه کنند و امروز توانسته اند به اتکای این زیرساخت ها 
که رمز زندگی راحت در هزاره سوم است، دست یابند. آنها اگرچه 
از این سرزمین دور هستند، اما می دانند زندگی ماشینیسم پدیده 
و رهاوردی است که به شرق هدیه ش��ده تا از سمبل های آرامش 

دس��ت  بردارند و به آنها که فاقد نعمت های زاده شرقند بپیوندند، 
سوغاتی که فاقد انگیزه درونی است و از پوچی سرچشمه می گیرد. 
سال ها بعد و در آغازین روزهای هزاره سوم، چینی ها در شرق هم 
به آنها می پیوندند و بار سفر را بس��ته تا عالوه بر خاورمیانه سری 
هم به غرب بزنند تا ضمن کپی برداری از نیازهای ضروری جامعه 
گرفتار در معضل ماشینیسم، خالقیت های تازه ای را ابداع و عرضه 
کنند که در عین انجام تقاضای مشتری قیمتی به  مراتب ارزان اما 
کم خاصیت و یکبار مصرف ارائه دهند تا نیاز تداوم مند گردد و این 
همان پدیده نفوذ روبنایی شرق دور در خاورمیانه و غرب است که 
می رود تا زیرساخت ها و امنیت ش��غلی را نیز مضمحل کند. حاال 
ترس وجدان های بیدار مانده از نفوذ دوگانه غرب و ش��رق در این 
وادی به جایی رسیده تا دنبال نوشدارویی باشند که بتواند از عوامل 

متزلزل عاطفی حراست و مراقبت کند.
 آنچه می تواند در جهت حف��ظ ارزش ها زمینه ترق��ی و تعالی را 
برای این جامعه زخم خورده از تجاوز غرب و شرق در طول تاریخ 
بی کفایتی پادشاهان عامل فراهم کند، اتکا به داشته های فرهنگی 
و بازگرداندن خصلت های گذشته به جامعه است تا عالوه بر این که 
با علوم روز هماهنگ است، پارامترهای موردنیاز روحی و عاطفی را 
نیز فراهم کرده باشد. جسم همیشه و در همه حال برای بقا نیازمند 
تغذیه بوده و هست، اما این احتیاج تنها با خوردن غذاهای متنوع 

فراهم نمی شود، بلکه محتاج تأمین سالمتی از طریق آرامش روح 
هم است.

 آنچه را که متج��اوزان در این معامله برد و باخ��ت از جامعه ما به 
یغما برده اند تا در مقابل مظاهر تم��دن را ارائه داده و اقالم غذایی 
ارزش��مند را از محدودیت های نوع آن خارج کرده و متنوع کنند 
برای ادامه حیات سالم و پویا کافی به نظر نمی رسد، زیرا در مقابل 
ارائه این آورده های جسمی، تقویت کنندگان روح و روان به  مرور 
زمان مصادره شده باشند و شاید به صرافت این بده و بستان های 
نامعقول نیفتاده ایم که اگر همچنان ادام��ه پیدا کند، می تواند به 
ناکجاآبادها ختم ش��ود. همانگونه که چرخ ه��ای صنعت نیازمند 
گریس کاری و روغن زنی برای روان ش��دن اس��ت، روح انسان نیز 
محتاج صیقل هاست که داروی آن چیزی جز بهره برداری از شادی 

و شعف سالم نخواهد بود.
 تا همین نیم قرن پیش که هنوز ش��رق و غرب آنچنان نتوانس��ته 
بودند عالوه بر نفوذ اقتصادی نیازه��ای روحی و اجتماعی جوامع 
را تحت الشعاع قرار دهند برای جمعیت کمتر از 30میلیون  نفری 
کشور دهها و بلکه صدها گروه نمایشی کمدی و روحوضی مطرح 
و پیش پرده های ش��اد وجود داش��ت که با امکان��ات مقدماتی به 
هنرنمایی می پرداختند و با استقبال فراوان روبه رو بودند. امروز آنها 
کجا رفتند و چه عواملی تازه توانسته جانشین آن شده و خنده های 

عمیق را که بعضی  اوقات به ریزش اشک از چشم ها ختم می شد بر 
لبان جامعه جاری سازد؟ کجا هستند آن نشریات هفتگی، ماهانه، 
ساالنه و حتی صفحات ویژه در روزنامه هایی که منحصراً به طنز و 
فکاهیات اختصاص داشتند؟ جمعیت بیش از 80 میلیونی کشور 
در حال حاضر تنها سه ماهنامه طنز و فکاهی دارد که سرآمد آنها 
»طنز نیمروز« اس��ت و در این برهه از زمان به صورت دس��ت  و پا 
شکسته و با تیراژی که به لطف مسئوالن روزبه روز افت می کند تا 
همسان کتاب هایی شود که زیر چاپ می روند و در قفسه ها خاک 
می خورند منتشر می شود! کدام  یک از دستگاه های زیرمجموعه 
دولت متولی تأمین شادی جامعه از طرق س��الم هستند و بدین 
منظور دست کس��انی که در بخش خصوصی آس��تین باال زده اند 
را گرفته اند؟ تولید ش��ادی و خنده که داروی ضروری برای التیام 
دردهای عاطفی است از ضروریات یک جامعه پویاست. نیم نگاهی 
به کشورهای اروپایی به خصوص فرانس��ه و ایتالیا نشان می دهد 
چند عنوان نشریه منحصراً به طنز و کاریکاتور اختصاص دارد و چه 
میزان از کمک ها برای ادامه حیات از س��وی مؤسسات فرهنگی و 
حمایتی به آنها داده می شود، اما متأسفانه دستگاهی در کشور ما 
برای نظارت و حمایت از شادی و نشاط سالم جامعه وجود ندارد که 

اجازه ندهد ابزارهای این تغذیه به  مرور زمان منحط شوند.
*روزنامه نگار پیشکسوت

هنر طنز و کاریکاتور در انزوای مطلق!

دکت�ر آرکادی اولی�ن ب�ار از واکس 
صلواتی کفش ها تعجب ک�رد اما از 
روزهای بعد وقتی در هر قس�مت از 
خیابان تهران واکس زن ها را می دید 
به ای�ن هم�ه ارادتمن�دی خالصانه  
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