
گزارش

»سالم آخر« و خاطره هواپیمایی که 
روی قلب مان سقوط کرد!

خوانندگـی  بـه  آخـر«  »سـام  آهنـگ  تـک 
احسـان خواجـه امیـری از جملـه آثـار مانـدگار 
موسـیقی پـاپ ایـران اسـت کـه رجـوع دوبـاره 
بـه آن یـاداور یکـی از تلخ تریـن روزهـای بـرای 

جامعـه خبـری ایـران اسـت.
بـه گـزارش مهـر، پانزدهـم آذر ماه سـال هزار و 
سـیصد و هشـتاد و چهار بـه قطع یقیـن یادآور 
روزهـای  هولناک تریـن  و  تلخ تریـن  از  یکـی 
کاری جامعـه خبـری و رسـانه ای ایـران در دهه 
هشـتاد اسـت. روزی دهشـتناک که عظمت غم 
و مصیبتـش الاقـل بـرای اهالی رسـانه به همان 
یـک روز ختـم نمی شـود و همچنـان داغـش بر 

دل نشسـته است.
فرونـد  یـک  آن  طـی  کـه  ناگـوار  رویـدادی 
هواپیمـای نظامـی سـی ۱۳۰ ارتـش جمهـوری 
اسـامی ایـران بـا ۹۴ سرنشـین و خدمـه کـه 
عمده آن ها را خبرنگاران و عکاسـان رسـانه های 
گروهـی تشـکیل مـی داد از تهران برای پوشـش 
خبـری رزمایـش نظامـی عـازم منطقـه چابهـار 
بـود اما پـس از نقـص فنی هنـگام بازگشـت به 
فـرودگاه مهرآبـاد و فـرود اضطـراری در سـاعت 
واقـع  توحیـد  مسـکونی  شـهرک  در   ۱۳:۴۵
در حوالـی سـه راه آذری دچـار سـانحه شـد و 
سـقوط کـرد و عـاوه بـر جـان باختـن تمامـی 
سرنشـینان هواپیمـا، شـماری از سـاکنان بلوک 
مسـکونی این شـهرک نیـز جان به جـان آفرین 

کردند. تسـلیم 
در پـی ایـن حادثـه بود کـه بسـیاری از مقامات 
لشـگری و کشـوری در قالـب پیام هـای متفاوت 
همـدردی  ابـراز  دیـدگان  حادثـه  بـا  تسـلیت 
کردنـد. حادثـه ای که بـه گفته بسـیاری از افراد 
یکـی از رویدادهـای کـم نظیـر در حوزه سـوانح 
هوایـی و حـوزه فعالیـت خبـری ایـران توصیف 
باسـابقه  اهالـی  کـه  غم انگیـز  اتفاقـی  کردنـد. 
رسـانه و عکاسـان خبـری در آن روزهـای خوب 
بـه خاطـر می آورند که چـه عزیـزان و مهربانانی 
در حـوزه رسـانه از خبرگزاری هـا و رسـانه های 
مختلـف بـا هـزاران آرزو و رؤیـا به درجـه رفیع 

شـهادت نائـل آمدند.
اگرچـه آن روزهـا ماننـد دوران امـروز آنچنـان 
خبـری از کلیـپ و نماهنـگ و فضـای مجـازی 
نبـود، امـا مدتـی پـس از ایـن حادثـه دلخراش 
بـود کـه از پـس تصاویـر دهشـتناک هواپیمای 
توحیـد،  مسـکونی  شـهرک  در  کـرده  سـقوط 
شـهدای  پیکـر  تشـییع  باشـکوه  مراسـم 
حادثـه سـی ۱۳۰ در تهـران و همچنیـن ابـراز 
بـر  مـردم  و  شـهدا  ایـن  خانـواده  همـدردی 
موسـیقایی  قطعـات  عزیـزان،  ایـن  مـراز  سـر 
بـه  هریـک  کـه  شـده  تولیـد  کلیپ هایـی  و 
 سـهم خـود تـاش کردنـد بـا ایـن حادثـه ابراز 

همدردی کنند.
کـه  موسـیقی هایی  و  ملودی هـا  ایـن  از  یکـی 
بـه شـدت روی ایـن کلیپ هـا و تصاویـر جـای 
ویـژه ای بـاز کـرد و حتـی منجـر بـه محبوب تر 
شـدن و افزایش شـهرت آن شـد، قطعه »سـام 
بـه  آخـر«  »سـام  موسـیقی  آلبـوم  از  آخـر« 
خوانندگـی احسـان خواجه امیری بـود که ترانه 
ایـن اثـر را اهـورا ایمـان و آهنگسـازی و تنظیم 

نیـز بـه عهـده علیرضـا کهـن دیـری بود.
یـک موسـیقی بـه یـاد ماندنـی کـه بـر اسـاس 
بسـیاری از نظرسـنجی های مردمـی و تخصصی 
حـوزه موسـیقی یکـی از چندیـن اثـر مانـدگار 
تاریـخ موسـیقی پـاپ ایـران بـه ویـژه در دهـه 
هشـتاد اسـت و دربرگیرنـده ویژگی هایی اسـت 
کـه همـواره در حـوادث و اتفاقـات مشـابه بـا 
سـانحه سـی ۱۳۰ مـورد توجـه تهیه کنندگان و 
برنامـه سـازان تلویزیونی قرار گرفتـه و همچنان 

نیـز مـورد توجه اسـت.
ایـن ملـودی گرچـه در بـازه زمانـی تقریبـاً دو 
سـال از سـانحه سـی ۱۳۰ تولید شـد امـا یکی 
از مهم تریـن ویژگی هـا و برجسـتگی هایش کـه 
حتـی منجر به محبوبیت آن هم شـد، اسـتفاده 
از آن در کلیپ هـا و نماهنگ هایـی اسـت کـه 
پیرامـون ایـن موضـوع سـاخته شـده اند. اثـری 
ممتـاز در کارنامـه فعالیت هـای احسـان خواجه 
امیـری بـه عنـوان یکـی از بهتریـن خوانندگان 
پـاپ کشـورمان کـه بـا بهره مندی از یـک گروه 
حرفه ای از شـاعر و آهنگسـاز و نوازنده حرفه ای 
کاری  کارنامـه  در  را  مانـدگاری  اثـر  توانسـت 
خـود ثبـت کنـد. اثـری محـزون کـه بـه دلیـل 
نـگاه مخاطـب شناسـانه و جامعـه شـناختی که 
گـروه سـازنده بـه حـال و هـوای جامعـه ایرانی 
داشـتند اثـری را پیـش روی مخاطـب قـرار داد 
کـه می توانـد بـا آن احسـاس همـذات پنـداری 
کـرده و ارتبـاط حسـی خوبی با آن برقـرار کند.
سـانحه  سـالگرد  هفدهمیـن  ترتیـب  هـر  بـه 
تـا ضمـن  بهانـه ای شـد  دلخـراش سـی ۱۳۰ 
سـانحه  ایـن  گرانقـدر  شـهدای  گرامیداشـت 
رجعتـی  رسـانه،  ارجمنـد  شـهدای  ویـژه  بـه 
یـادآور  کـه  باشـیم  داشـته  موسـیقی  بـه 
اسـت  عکاسـانی  و  خبرنـگاران  تلـخ  خاطـرات 
 کـه دوستانشـان از پـس ایـن حادثـه دلخـراش 

آسمانی شدند.
قرائـت  فاتحـه ای  و  صلـوات  روحشـان  شـادی 

. می کنیـم

دریچـــه

یک کارشــناس رســانه  گفت: ما باید ابتــدا بدانیم که هر 
هنرمندی لزوماً ســلبریتی نیست. یک بازیگر ممکن است 
به تعریف منفی ســلبریتی تبدیل نشــده باشــد، چراکه 
سلبریتی معنا دارد. ســلبریتی یعنی کسی که کنش های 
فضای مجــازی او و جلب توجــه اش در فضای مجازی به 

هرچیز دیگری غلبه دارد.
به گــزارش فارس، علی مرادخانی، کارشــناس رســانه  با 
حضور در برنامه »موکب جوانان« رادیو جوان درباره پدیده 
سلبریتی و تفاوت آن با هنرمند یا کنشگر اجتماعی گفت: 
ما باید ابتدا بدانیم که هر هنرمندی لزوماً سلبریتی نیست. 
یک بازیگر ممکن اســت به تعریف منفی سلبریتی تبدیل 
نشــده باشد، چراکه ســلبریتی معنا دارد. سلبریتی یعنی 
کســی که کنش های فضای مجازی او و جلب توجه اش در 

فضای مجازی به هرچیز دیگری غلبه دارد.
مرادخانــی ادامه داد: ممکن اســت یــک آدم غذا بخورد، 
ولی چون فالور دارد، هنر ش غذا خوردن در رستوران های 
مختلف اســت. این فرد ســلبریتی است. ولی ممکن است 
هنری نداشــته باشد و فقط جاذبه جنسی در سطح جهان 
داشته باشد. با این حال او سلبریتی است، چون در فضای 

مجازی جلب توجه کرده است. 

خیلی از هنرمندان سلبریتی نیستند
کارشناس رسانه  توضیح داد: از طرفی، خیلی از هنرمندان 
به این معنا ســلبریتی نیســتند. به عنــوان مثال، مرحوم 
خسرو شــکیبایی، مرحوم انتظامی، مرحوم استاد جمشید 
مشــایخی و مرحوم غام رضا تختی هیچ وقت ســلبریتی 
نبودند. این افراد، توانمندی خارق العاده ای داشتند و با آن 
توانمندی شــناخته شدند. وگرنه رسانه و به صورت خاص 
فضای مجازی غیر اصیل اســت و ممکن است در آن فضا 

آدم هایی معروف شوند که لزوماً افراد توانمندی نیستند. 
این مجری رادیو با بیان اینکه زمانی پستی در اینستاگرام 
دیده می شــود که به قسمت اکسپلور بیاید و الیک، نظر یا 
تماشای زیاد را دریافت کند، افزود: هر کدام از این اتفاقات 
بــر پایه جلب توجه اســت. از آنجایی کــه فضای مجازی 
احساس محور اســت باعث می شود که جوانان و نوجوانان 

بیشتر به این فضا جذب شوند.
مرادخانی به الناز شاکردوست و اظهارنظرهای او در فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه درباره بازی خانم 
الناز شاکردوســت مدام در برنامه »ســینماچی« تعریف و 
تمجید شــده ولی او مطلبی درباره قانون اساســی نوشته 
بود که کامًا کذب اســت. حتی تا چنــد روز این مطلب 
را اصاح نکرد. تمام مخاطب ایشــان هم این مطلب را در 
فضای مجازی می بینند. حال چه کســی باید این مطلب را 

برای مخاطبین اثبات کند که این موضوع درست نیست.
وی با بیان اینکه در رسانه نزدیک به ۸۰ درصد مطالبی که 
کذب است و بعد تکذیب می شود، مخاطبی که بار اول آن 
را شــنیده، متوجه بعد از آن نمی شود، تصریح کرد: شاید 
به گوشش نرسد، صحت مطلب را باور نکند و ... درنتیجه، 

شاید بتوان ۲۰ درصد آب رفته را به جوی بازگرداند.
این کارشناس رسانه در پاسخ به سوال یکی از جوانانی که 

با »موکب جوانان« تماس گرفته بود و درباره دغدغه مندی 
او پیرامون شــناخت ســلبریتی ها و نحوه رفتــار با آنان 
گفت: این روزها روزهایی اســت که فضای سیاســی به هر 
چیز دیگری غلبه دارد. مگر اولین بار اســت که یک چهره 
سرشناس می خواهد کنش سیاسی در جهان داشته باشد؟ 
نــه، هنرمندان درجــه یک امریــکا در روز تحلیف رئیس 
جمهور امریــکا آواز می خوانند. اتفاقاً بیشــتر از ما کنش 
دارند. اما در همین امریکا تمام کنش های سیاسی محدود 
به دو حزب  اســت. یعنی یا از جمهوری خواهان طرفداری 

می کنند یا از دموکرات ها جانبداری می کنند. 

 در تمام جهان قوانینی وجود دارد که 
در فضای مجازی ترویج خشونت نشود

مرادخانی بــا بیان اینکه هیچ کس به ســمت حاکمیت و 
تمامیت نظام امریکا خنجر نمی کشد، تصریح کرد: در هیچ 
جای جهان این اتفــاق نمی افتد. در تمام جهان بجز ایران 
قوانینی وجود دارد که به ترویج خشونت منجر نشود. یعنی 
کمپانی متا که صاحب اینستاگرام است، در هر جای جهان 
که بخواهی خشــونت آفرینی کنی، به کاربر اخطار می دهد 
که اقدامات مصداق ترویج خشــونت اســت. اما وقتی پیج 
رســانه ضد انقاب رســماً روزی دو دفعه آموزش کوکتل 
مولوتف برای اعتراضات ایران می دهد. نه تنها آن ها حذف 
نمی شــوند، بلکه بیشتر در اکســپلور می آیند و در معرض 
مردم قرار می گیرند. وی با بیان اینکه رفتار پلتفرم جهانی 
با کشــور ایران بی ســابقه اســت، افزود: چند روز گذشته 
کمپانی متا بیانیه رســمی داد که امریکا لشکر اکانت های 

فیک دارد تا افکار عمومی در هشــت کشور را تحت تاثیر 
قرار دهد. یکی از آن کشــورهای در راس ماجرا هم ایران 
بود. مرادخانی درباره رفتار هنرمندان نســبت به حاکمیت 
توضیح داد: در تمام جهان، سلبریتی ها در ساحت حاکمیت 
کنشــگری سیاســی انجام می دهند. ولی بیشتر اوقات در 
ایران، اوضاع ضد حاکمیتی پیــش می رود. برعکس رفتار 
حاکمیت با هنرمندان هم قابل بحث است. از خیلی توضیح 
ندادن های حاکمیــت درباره بعضی موضوعات خیلی خون 
دل خوردیم. خانم هنگامه قاضیانی بازداشــت شــد. آقای 
حاکمیت عزیز حتماً دلیلی داشتید که بازداشت کردید. اما 
چرا نمی گویید. وقتی که پاسپورت همایون شجریان ضبط 
شد، همه شــنیدند. خب وقتی دلیلت را نمی گویی، تبادل 

ذهنی دیگری برای مردم شکل می گیرد.
ایــن مجری رادیــو توضیح داد: وقتــی توضیح نمی دهی، 
طبیعتاً این آش شــورتر می شود. رابطه تیره و تار می شود. 
خیلی وقت ها نگاه مسئولین به رسانه مثل نگاه سبزی سر 
سفره است که باشد خوب اســت، نباشد، عیب ندارد. این 

غلط است. 
وی ادامه داد: در این روزگار هرچه آســیب می خوریم، از 
سازمان تروریستی ایران اینترنشنال است. یعنی انقدر مهم 
و تاثیرگذار شــده که وزارت امور خارجه این رســانه را در 
دســته سازمان های تروریستی تقســیم  بندی می کند. این 
یعنی خیلی از فیلم هایی که منتشر شد، می توانست زودتر 
منتشر شود و می توانست بر روی افکار عمومی تاثیر جدی 
بگذارد. ولی ما وقت طایی را از دست می دهیم، روایت اول 
را از دســت می دهیم و بعد می دویم تا رویکرد انفعالی مان 

را حل کنیم. خیلی وقت ها هم در رسانه شدنی نیست. 

در مرحله ماقبل سواد رسانه ای هستیم
این کارشــناس رسانه در پاسخ به ســوال یکی از جوانان 
مبنی بر تحــت تاثیر قرار گرفتن از اظهارات ســلبریتی ها 
گفت: ما در مرحله ماقبل ســواد رســانه ای هستیم. مدام 
آقای پرویز پرســتویی مطالبی را به اشــتراک گذاشته که 
بعداً مشــخص شده خاف واقع است. کافی است جوان ما 
در اینترنت عبارات مربوط به سواد رسانه ای و فیک نیوزها 
را در زبان های خارجی جست و جو کند. منابع داخلی مان را 
کنار بگذاریم و ببینیم خارجی ها درباره فیک نیوزها، اخبار 

جعلی و بمباران اطاعاتی چه می گویند. 

سلبریتی ها تاریخ انقضا دارند
مرادخانــی با بیان اینکه خیلی وقت ها ســلبریتی ها تاریخ 
انقضا دارند، یادآور شــد: یعنی شما می بینید این سلبریتی 
توانست یک سال، دو سال خودش را روی بورس نگه دارد. 
ولی یک روزی تمام می شــود. آن آدمی عمیق اســت و در 
تاریخ ماندگار اســت که واقعی باشــد. مثــل مرحوم آقای 
تختی. نکته دیگر مربوط به مفهوم ســلبریتی است که این 
واژه از زیســت بوم امریکا و سبک زندگی غربی آمده است. 
باید گفت که حتی هنرمندان غربی هم کم کم از کنش های 
تنــد و تیز فاصله می گیرند. به عنوان مثال، خانم ان َهِتوی 
که بازیگر شناخته شده هالیوود است، در برنامه ای می گوید 
که هرچه ما سلبریتی ها می گوییم، گوش نکنید. این حرف 

را یک سلبریتی صاحب اسکار در هالیوود می گوید.
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کارشناس رسانه:

هر هنرمندی لزوماً سلبریتی نیست و هر دو آنها لزوماً با سواد نیستند

رئیس هیئت مدیره خانه ســینما با اشــاره به اینکه کمتر از ۴۰ نفر از سینما و 
بیش از ۱۰۰ نفر از حوزه های مختلف هنر در بازداشــت هســتند، گفت که یک 
درخواســت از کمیته پیگیری هنرمندان بازداشتی نسبت به مسائل دانشجویان 

هنر مطرح شده است.
محمد مهدی عسگرپور در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت سینماگرانی 
که در جریان ناآرامی های اخیر جامعه دچار مشــکاتی شده اند بیان کرد: آنچه 
برای ســینماگران اتفاق افتــاده همانطور که پیش  از این گفتم انواع و اقســام 
مختلف دارد و من صرفا درباره فهرســتی صحبت می کنم که مســائل آن ها در 
کمیته حقوقی تشکیل شــده برای هنرمندان پیگیری می شود. البته این کمیته 
را دیگر فقط مختص ســینماگران نمی توان دانست چون پیگیری امور مربوط به 
هنرمندان از خانه موســیقی و خانه تئاتر را هم دنبال می کند و اخیراً هنرمندان 
تجســمی هم اضافه شــده اند؛ بنابراین می توان آن را کمیتــه حقوقی مرتبط با 
هنرمندان دانســت. وی افزود: وضعیت ســینماگران به چند دسته ی بازداشتی، 
احضار یا توقیف پاســپورت تقسیم بندی می شــود که برای برخی از آن ها حکم 
قطعی وجود دارد و برای برخی هم هیچ حکمی نیســت. البته اخیراً مطلع شدم 
که بــرای برخی همکاران محدودیــت دیگری را هم ایجــاد می کنند و آن هم 
ممنوعیت از معامله و خرید و فروش است که فعا اطاعات دقیق تری درباره آن 
ندارم و نمی دانم حکمی برای آن صادر شده است یا خیر! اما برخی هنرمندان که 

در این مسئله دچار محدودیت شده اند، این موضوع را اطاع داده اند.
وی ادامــه داد: نتیجه ی کار کمیته ی حقوقی هنرمنــدان تاکنون منجر به رفع 
برخی مشــکات شده و تعدادی از همکاران ما با قید وثیقه سنگین و برخی هم 
بدون قید و یا وثیقه سبک تر آزاد شده اند؛ در واقع تا حدی این ماجرا سبک شده 

اما همکاران جدیدتری هم اخیراً به این فهرست اضافه شده اند.
عســگرپور بیان کرد: یک مســئله مهم که ما در روند پیگیری هــا با آن مواجه 
شــدیم این بود که وضعیت این هنرمندان را از یک کانال نمی توانستیم پیگیری 
کنیم و ظاهراً دو یا سه کانال وجود دارد، در حالی که قبًا محدودتر بود اما االن 
گویا بیشــتر شده و همین موضوع، پیگیری ها را سخت تر و سردرگمی را بیشتر 
می کند. عاوه براین، تشــخیص این موضوع که آیا اتفاق های رخ داده از ســوی 
چند کانال حاصل یک ســردرگمی است یا استراتژی، بسیار سخت شده و تمام 

این ها منجر شده که یک فضای غیر منطقی شکل بگیرد.
او با اشــاره به اینکه »روز گذشــته در یکی از خبرگزاری ها خبر بازداشــت دو 
بازیگر ســینما منتشر شده بود در حالی که صحت نداشت«، گفت: متاسفانه این 
نوع خبررسانی ها عجیب و مشکوک شــده و خودش به یک معضل تبدیل شده 
اســت. اصا بخشی از مشکات امروز کشــور حاصل همین نوع خبررسانی ها و 
بولتن سازی هاست. اگر آن هایی که بولتن سازی می کنند واقعاً طرز تفکر و حجم 
اطاعات شــان در این حد نادرست است، باید برایشان تاسف خورد چون یکی از 

مصداق های تشویش اذهان عمومی همین نوع خبرهاست.
عسگرپور اضافه کرد: روز گذشته درباره خانم ها شقایق دهقان و الناز شاکردوست 
خبری مبنی بر بازداشــت آن ها منتشــر شــده بود که درباره خانم دهقان اصا 

صحت نداشــت و درباره خانم شاکردوست هم دو، ســه ساعت بر اساس احضار 
قبلــی مراجعه صورت گرفت و االن هیچ کدام از آن ها در بازداشــت نیســتند. 
همچنین در روزهای گذشته بازداشت جدیدی در میان سینماگران اتفاق نیفتاده 
است. وی درباره آخرین آمار بازداشــتی های سینما و نیز هنرمندان دیگری که 
از طریق این کمیته پیگیری می شــوند با تاکید براینکه کمیته حقوقی تشــکیل 
شده برای پیگیری وضعیت هنرمندان را نمی توان صرفا به یک نهاد صنفی خاص 
نســبت داد و اصناف مختلف هنری موضوع را از این طریق دنبال می کنند گفت: 
براســاس اطاعات کمیته پیگیری کمتر از چهل نفر از سینما و بیش از صدنفر 
از حوزه های مختلف هنر در بازداشــت هستند و احتماالً در صورت جمع آوری 

اطاعات دقیق تر، این تعداد دربرخی حوزه ها افزایش یابد.
رییس هیئت مدیره خانه ســینما و مدیرعامل خانــه هنرمندان ایران در پایان با 
اشاره به این که درخواست هایی مطرح شده تا این کمیته حقوقی عاوه بر پیگیری 
وضعیت سینماگران و هنرمندان رشته های موسیقی، تئاتر و تجسمی، به مشکات 
پیش آمده برای دانشجویان هنر هم ورود کند اظهار کرد: با این روندی که پیش 
آمــده، من اینطور درک می کنم که خوب نیســت، در یک کشــور این حجم از 
هنرمندان دچار بازداشت و احضار شوند و نتوانند مشکات پیش آمده را به موقع 
پیگیری کنند؛ آن هم در زمانی که می بینیم عده ای از تریبون های رسمی استفاده 
و خشــم و تنفر را به جامعه تزریق می کنند. این در حالی است که هنرمندان هم 
بخشی از همین جامعه هستند و نقش قابل توجهی دارند. نمی شود بر آن ها خرده 
گرفت که چرا هنرمندان در مسائل اجتماعی حضور دارند در صورتی که حاکمیت 
یک زمانی از این حضور بســیار لذت می برد. این زیبنده هیچ کشوری نیست که 

مردم و هنرمندانش دچار مشکاتی به این شکل می شوند.

آخرین اخبار از کمیته هنرمندان بازداشتی 
به روایت محمدمهدی عسگرپور

معرفی کتاب

داستان زندگی یک معلم 
خالق در »خانه ای برای همه«

نویســنده کتاب »خانــه ای برای همه« با اشــاره به اهمیت 
فعالیت های راوی این کتاب گفت: نگاه راوی به مباحث تربیتی 

و سبک زندگی ایرانی برای مخاطب این اثر جالب است.
به گزارش تســنیم، کتاب »خانه ای برای همه«، نوشــته 
مرضیه ذاکری، از جمله آثار تازه منتشــر شــده از ســوی 
انتشارات راه یار است که با هدف نشان دادن سبک زندگی 

ایرانی اسامی در یک الگوی امروزی نوشته شده است. 
کتــاب حاضر داســتان زندگی منصوره مقدســیان که به 
فعالیت های فرهنگی روی مــی آورد و همین امر جذابیت 
داستان زندگی او را بیشتر می کند؛ فعالیت هایی که کم کم 
روی زندگی اطرافیان، همســایه ها و حتی گاه غریبه ها نیز 

تأثیرگذار می شود. 
ذاکری، نویســنده این کتاب، در گفت وگو با تسنیم، ضمن 

اشــاره به انتشــار این اثر درباره ویژگی هــای راوی کتاب 
»خانه ای برای همه« گفت: این کتاب روایتگر زندگی زنی 
اســت که نگاه او به مباحث تربیتی و سبک زندگی جالب 
و حائز اهمیت اســت. او با وجــود اینکه هفت فرزند دارد، 
تا کاس ششــم تحصیل کرده و بعد از آن، به دلیل عاقه 
شدید به مطالعه، کتاب در زندگی اش نقش پررنگی دارد. 

وی با بیان اینکه راوی کتاب از زمانه خود جلو بوده است، 
ادامه داد: در آن دورانی که خیلی از علما و اندیشــمندان 
فقــط در خانه خود کتابخانه داشــتند، خانم مقدســیان 
کتابخانه مخصوص خود را در خانه داشــت. او همواره اهل 
مطالعه بود؛ چه در زمان آشــپزی، چه در زمان استراحت 

و... همواره پای ثابت مطالعه بود. 
این نویســنده با بیان اینکه سبک زندگی خانم مقدسیان 
روی اطرافیانــش تأثیرگذار بود، اضافــه کرد: به بهانه های 
مختلــف، برنامه های متعدد فرهنگی بــرای اهالی محل و 
دیگر زنــان برگزار می کرد و تاش داشــت از این طریق، 
به لحاظ فکری راهنما و کارآفرین باشــد. به عنوان مثال، 
روزهای سه شنبه در منزل خود مجلس روضه برپا می کرد، 
اما این جلسات به همین جا ختم نمی شد، زنانی که در این 

مجالس شرکت می کردند، بعد از اتمام جلسه دور هم جمع 
می شــدند و مهارتی را آموزش می دیدند. او حتی این نگاه 
را نسبت به کسانی که در منزلش کار می کردند نیز داشت 
و تاش داشت از این طریق مهارتی را به آنها آموزش دهد 
تــا در آینده به کمک آنها بیاید و بتوانند زندگی خود را از 

این طریق اداره کنند. 
ذاکری با بیــان اینکه نگاه فرهنگــی در تمام بخش های 
زندگــی راوی کتاب »خانه ای برای همه« دیده می شــود، 
یادآور شــد: او بــرای آموزش در این مســیر از روش های 
جدید مانند تئاتر نیز بهره می برد. بخشــی از فعالیت های 
فرهنگی راوی مربوط به سنت شــکنی  در مورد مســائلی 
اســت که به اشــتباه وارد آیین ها شده اســت. او در واقع 
آغازگر نوآوری هایی اســت که در ادامه در جهت روشــن 

شدن مسائل مختلف به اطرافیانش کمک می کند.  
در معرفــی این کتاب آمده اســت: داســتان خانه خانم 
منصوره مقدسیان در این کتاب، از این دست خانه هاست 
که خانه اش شــده »خانه ای برای همه«. مادر هم در این 
خانــه، مادری برای همه اســت؛ مادری فراگیر و دلســوز 
که اگر پول هم نمی داشــت، بی اعتنا نبودنش به دیگران، 

باالخره جوری خــودش را نمایان می کرد. اصًا »مادری« 
الگوی خوبی اســت بــرای رهبری اجتماعــی در محله یا 

فامیل یا حتی جامعه بزرگ.
خانــم منصــوره مقدســیان در ظاهــر کار خیلی خاصی 
نمی کنــد؛ اما ظرافت های درک او از دیگران، باعث شــده 
ظرفیــت آدم ها را خوب بشناســد و متناســب با هرکدام 
جوری دســتگیری کند. اینها به این معنی نیست که کار 
او نمونه ای بی نقص اســت و مو الی درز کارش نمی رود، 
نه. اینها به این معناســت که چقدر وقتی مادری بخواهد 
مادری کنــد، می تواند رهبری اجتماعی بکند و پیوندهای 
اجتماعــی را تقویت کنــد و چقدر از این دســت مادرها 
دوروبرمــان داریم و قــدر نمی دانیم که همیــن نمونه ها، 
اکسیری هستند برای دنیای تنها شده و آدم های بی کس 
وکار شــده این جهان مدرن. »خانه ای برای همه« حاصل 
روایت فرزندان، نوه ها، شــاگردان، آشنایان و همسایه های 

منصوره مقدسیان است.
انتشــارات راه یار کتاب »خانه ای بــرای همه« را در ۲۱6 
صفحه و در شمارگان هزار نسخه به قیمت 6۵ هزار تومان 

در دسترس عاقه مندان قرار داده است.


