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88498436سرویس فرهنگي

 توليد  نوشت افزار 
ايراني– اسالمي افزايش مي يابد

مديرعامل مجملع نوشلت افزار ايرانلي- اسلامي از ورود 
توليدكنندگان اين حوزه به توليد برخي كاالهاي جديد خبر داد. 
سعيد حسيني، مديرعامل مجمع نوش��ت افزار ايراني -اسالمي، 
در گفت وگو با تسنيم با اشاره به برنامه هاي اين مجمع براي سال 
تحصيلي جديد گفت: از جمله موضوعاتي كه در اين مدت با آن 
مواجه بوديم، شيوه توزيع كاالهاي توليد شده بود. قرار است براي 
سال تحصيلي جديد ضمن مذاكره با آموزش و پرورش، روش هاي 
جديدي براي توزيع بهتر آثار به كار گيريم و اين مشكل را تا حد 

امكان برطرف كنيم. 
وي همچنين به تنوع محصوالت نوش��ت افزار بومي اش��اره كرد 
و افزود: در س��ال 97 تعداد 5هزار محصول در زمينه نوشت افزار 
ايراني- اسالمي توليد شد و تعداد توليدكنندگان در اين زمينه نيز 
از 70 توليدكننده به 100 توليدكننده افزايش يافت. قباًل بسياري 
از كاراكترهاي بومي در انحصار بود، اما در س��ال 97 اين انحصار 
براي برخي كاراكترها شكس��ته ش��د. همين موضوع سبب شد 
توليدكنندگان بيشتري راغب شوند در اين زمينه فعاليت كنند. 

مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني- اسالمي از ورود به عرصه هاي 
جديد خبر داد و يادآور شد: در نظر داريم با سرمايه گذاري، به توليد 
برخي محصوالتي بپردازيم كه تاكنون در كشور توليد نشده است. 
حسيني اضافه كرد: در توليد برخي كاالها با كمبود مواد اوليه مواجه 
هستيم؛ به عنوان نمونه در توليد كاالهايي مانند پاك كن و تراش تنها 
دو توليدكننده در اين زمينه فعال هستند. تالش داريم براي سال 
تحصيلي جديد ضمن ورود به حوزه هاي جديدتر و اقدام به توليد 
كاالهاي جديد، به توليدات تنوع دهيم و توليدكنندگان بيشتري را 
براي فعاليت در اين حوزه جلب كنيم. در حال حاضر برخي محصوالت 
نيز به صورت ساده توليد مي ش��وند، در حالي كه مصرف كنندگان 
بيشتر كاالهاي فانتزي را مي پسندند. اين موضوعات نيز بررسي شده 

و قرار است با برنامه ريزي در حد امكان برطرف شود. 

مسافرآستانه: نبايد به سلبريتي ها 
اهميت داد و آنها را بزرگ كرد

حسلين مسافرآسلتانه كارشلناس فرهنگي در پلي انتقاد 
افلكار عموملي از چالشلي به نلام »سللبريتي هلا« گفت: 
متأسلفانه در سلال هاي اخير ما شلاهد هسلتيم كه برخي 
مردم و رسانه ها مرتب درباره اظهارنظر سلبريتي ها واكنش 
نشلان مي دهند؛ اظهارنظرهايلي بي ارزش كه بلدون دانش 
و سلواد مطرح  و  باعث مي شلود كه آنها خلود را مهم فرض 
كنند و روز به روز به دامنه فعاليت هايشلان وسلعت بخشند. 
مديرعامل س��ابق مؤسس��ه رس��انه هاي تصويري در گفت وگو با 
سينماپرس افزود: مهم ترين نكته اي كه ما بايد به آن توجه كنيم 
اين است كه سلبريتي ها يا هنرمنداني كه براي عموم محبوبيت 
زيادي دارند مانند ساير اقشار مردم مي توانند نظر خود را در رابطه با 
هر موضوعي بيان كنند اما خب قطعاً اين نظرات تخصصي نيست و 
برخي از نظرات آنها سوءاستفاده هاي فراواني مي كنند كه در نهايت 
مي تواند به ضرر جامعه باشد.  وي تأكيد كرد: كسي كه به عنوان 
هنرمند محبوب اس��ت بايد بداند از هيچ نظري نسبت به ديگران 
برتري ندارد و اگر به دليل محبوبيتش نظراتش توس��ط ديگران 
رصد مي شود تنها به واسطه ش��غل هنري است.  مسافرآستانه با 
بيان اينكه نبايد به سلبريتي ها بيش از حد بها داد و آنها را بزرگ 
كرد، اظهار داشت: اهميت دادن به اين افراد به هيچ عنوان به صالح 
جامعه و كشور نيست. آنها مي توانند در حد معمول كه ساير مردم 
در خصوص مسائل اجتماعي دخالت دارند در اين امور دخالت كنند 
و نبايد به آنها اجازه داد كه بيش از اي��ن كاري انجام دهند.  مدير 
مجموعه تئاتر ايرانشهر در پاسخ به اين سؤال كه به عقيده شما بايد 
چه برخوردي با افرادي مانند مهناز افشار كه برخي معتقدند توئيت 
او باعث ش��هادت طلبه همداني شده اس��ت، صورت گيرد،گفت: 
اظهارنظر خانم افشار از اساس غلط بود، اما همانطور كه پيش از اين 

اشاره كردم ما نبايد اين افراد را بزرگ كنيم.

   زهرا چيذري 
ورودي 15 مص��الي ام��ام خميني وقت��ي از پله ها باال 
مي روي و از صف غرفه هاي رنگارن��گ با چادرها و ديگر 
كاالهاي حجاب الكچري با قيمت هاي سرسام آور عبور 
مي كني درس��ت در انتهاي اين مسير طوالني اتاقكي با 
پارتيشين بندي از ساير فضا جدا و در كنار درِ ورودي اش 
بنر س��بز رنگ بزرگي به ديوار آويخته ش��ده كه با خط 

درشت روي آن نوشته است » دوخت رايگان چادر.«
وارد اتاق كه مي ش��وي ب��ا صداي چرخ ه��اي خياطي و 
سردوزي موسيقي يكنواختي به گوش می رسد و صحنه اي 
را می بينيد كه در آن بانوي خياط قيچي به دست مشغول 
بريدن چادر روي سر يكي از افرادي است كه آمده چادرش 
را رايگان بدوزد. دختر بچه اي را می بينيد كه با مادربزرگش 
از قم آمده تا در نذر حجاب و دوخت رايگان چادر سهيم 
باشد و اس��م خانم هايي كه براي دوخت رايگان پذيرش 
مي شوند را بنويسد و شماره تلفنشان را بگيرد.  شش چرخ 
خياطي كه خانم هاي خياط در پشت آنها نشسته اند و به 
سرعت مشغول دوخت و دوز چادرهاي مشكي و رنگي اي 
هستند كه براي دوخت رايگان به دستشان رسيده است. 
آنهايي هم كه هنوز نوبتشان نشده پارچه هاي چادري شان 
را در دست گرفته و روي صندلي هاي اطراف اتاق منتظر 
نشسته اند. براي پذيرش شرط خاصي وجود ندارد؛ يك قواره 
چادر مشكي و رنگي اش هم فرقي نمي كند. حتي اينكه از 

نمايشگاه قرآن خريده ايد يا از خانه آورده باشيد! 
   پاي ثابت نمايشگاه قرآن

نمايشگاه قرآن در سال هاي اخير بيشتر با غرفه دوخت 
رايگان و نذر حجابش شناخته مي ش��ود. امسال هم در 
آخرين لحظات و با وجود جدايي بنياد ملي مد و لباس 
از نمايش��گاه قرآن و برقراري نمايشگاه عفاف و حجاب 
جداگانه اي در بوستان آب و آتش بخش عفاف و حجاب 
نمايشگاه قرآن همچنان برقرار است و طرح هاي ترويجي 
مثل دوخت رايگان چادر و نذر حجاب همچون سال هاي 

قبل در اين نمايشگاه اجرايي مي شود. 
وارد بخش دوخت رايگان چادر كه مي شوي خانم هاي 
خياط آنچنان سرش��ان به كار خودشان گرم است كه 
نمي داني بايد سر حرف را از كجا بازكني و با كدامشان 

وارد گفت وگو ش��وي. به خصوص اينكه كمي آن سوتر 
آنهايي ك��ه آمده اند تا چادرهايش��ان را رايگان بدوزند 
با نگاهش��ان تعقيبت مي كنند مبادا بخواهي خارج از 
نوبت چادرت را بدوزي! با دختر جواني كه پشت يكي 
از چرخ هاي خياطي اس��ت همكالم مي شوم. مي گويد 
سومين سال اس��ت در اين طرح شركت مي كند. گويا 
يكي از همكارانش با ش��ركت در طرح دوخت رايگان 
چادر نيت كرده و حاجت هم گرفته است. وقتي خودم 
را خبرن��گار معرفي مي كن��م من را به سرپرس��ت اين 
گروه ارجاع مي دهند. خانم مرضيه كاظمي كه يكي از 
خانم هاي جوان اين گروه است سرپرستي كار دوخت 

رايگان چادر را بر عهده دارد. 

   حق الزحمه عاشقی 
خ��ودم را كه معرفي مي كنم نخس��تين جمله اي كه به 
من مي گويد اين است: »ما اگر اينجا هستيم داريم پول 
مي گيريم و در ازاي حق الزحمه اي كه دريافت مي كنيم 
كار دوخت راي��گان چادر را انج��ام مي دهيم.« صداقت 
كالمش برايم تحسين برانگيز است. خانم هاي فعال در نذر 
حجاب همه دوزندگاني هستند كه براي بخش ترويجي 
نمايشگاه قرآن كار مي كنند اما چند دقيقه اي كه در اتاق 
دوخت رايگان چادر حضور داشته باشي دستت مي آيد 
حجم باالي كار در اين فضا در كنار دريافت حق الزحمه 
عشق مي خواهد به خصوص اينكه خانم كاظمي و ديگر 
خانم هاي خياط اين اتاق برخوردي خوب با مراجعان دارند 

و تا جايي كه بتوانند دست رد به سينه كسي نمي زنند. 
   نان حال 

خانم كاظمي كارگاه خياطي دارد؛  كارگاهي كه به گفته 
خودش از ساعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر داير است اما حضور 
آنها در نمايشگاه قرآن از س��اعت 5 بعدازظهر تا هنگامي 
است كه به قول خودش برق هاي نمايشگاه را قطع كنند و 
ديگر نشود كاري كرد. اين بانوي خياط وقتي با من صحبت 
مي كند كارش را هم انجام مي دهد. يا روي زمين زانو مي زند 
و مشغول برش زدن پايين چادر يكي از مراجعه كنندگان 
اس��ت يا پايين چادر ديگري را كه دوخته شده سردوزي 
مي كند. در بين صحبت هايمان خانمي كه چادرش را براي 
دوخت داده است مي آيد و از اينكه يك ساعت معطل شده 

است شكايت دارد!  شكايت مراجعه كننده براي معطلي يك 
ساعته اش خانم كاظمي را ناراحت نمي كند و سعي مي كند 
برايش توضيح دهد كه با حجم گسترده كار يك ساعت زمان 
زيادي براي دوخت رايگان يك چادر نيست. از خانم كاظمي 
مي پرسم همسرش به اينكه اين شب ها تا ساعت يك و دو 
سر كار است و دير به خانه مي رسد معترض نيست؟ پاسخش 
برايم قابل تأمل است؛ اينكه مجبور است كار كند و اگر دخل 
و خرج زندگي اش جور بود و همسرش از پس هزينه ها بر 
مي آمد ترجيح مي داد خانه بنشيند و بي دغدغه فرزندش 
را بزرگ كند. آنطور كه خودش مي گويد 20 روز است از جا 
بلند شده و زايمان كرده و اين همه بر زمين نشستن ها و زانو 
زدن ها برايش سخت است اما آمده و كارش را مي كند و كم 
هم نمي گذارد. مي پرسم » فرزندت را به امان خدا گذاشته اي 
و آمده اي اينجا؟«  لبخندي مي زند و مي گويد:» پيش مادرم 

است جايش امن امن است.« 
   دوخت رايگان 260 چادر در روز!

وقتي از خانم كاظمي درباره تعداد چادرهايي كه در طول 
روز در نمايشگاه به صورت رايگان براي مردم مي دوزد سؤال 
مي كنم مي گويد: »دو سه سال پيش كه تعداد چرخكارهايم 
زياد بود تا روزي 260 چادر هم مي دوختيم اما حاال كه تعداد 

چرخكارها كم است روزي 160- 150 چادر مي دوزيم.«
مي پرسم تاكنون پيش آمده كه فردي از دوخت چادرش 
ناراضي باش��د؟ مي گويد: »تا حاال براي من پيش نيامده  
اس��ت.« به قول خودش كارش را بلد اس��ت و10س��الي 
مي شود كه در كار دوخت و دوز چادر است به همين دليل 
هم مسئول برگزاري طرح دوخت رايگان چادر همه ساله 
سراغش را مي گيرد تا كار را با خيال راحت به او بسپارد. بين 
صحبت هايمان خانم ديگري مي آيد و مي پرسد: »فقط چادر 
مي دوزيد كوتاه نمي كنيد؟«  نگاهش مي كند و مي گويد: 
»كوتاه ه��م مي كنيم. صبر كن همي��ن االن برايت كوتاه 
كنم.« در طول زماني كه در كارگاه كوچك دوخت رايگان 
چادر حضور دارم موسيقي چرخ هاي خياطي و سردوزي 
قطع نمي شود. بر ديوارهاي كارگاه ساعتي نيست. به خانم 
كاظمي و دوستانش خداقوت مي گويم و بيرون مي آيم. هوا 
گرگ و ميش شده و تا افطار فرصت چنداني نيست اما بانوان 

خياط همچنان سرگرم دوخت رايگان چادرند. 

   معصومه طاهري    
كريستين جيمز، استاد دانشگاه و نخبه استراليايي 
است كه سال ها در آلمان و اسلكاتلند زندگي كرده 
و به كشلورهاي مختلفي در قالب اسلتاد دانشگاه 
براي تدريس يا گردشلگري رفته است. وي تاكنون 
چندين كتاب و مقالله در سلطح بين المللي تأليف 
كرده و از آنجا كه بسليار اهل تحقيق و مطالعه است 
در همين مسلير به دين اسلام گرويلده و مذهب 
تشيع را برگزيده اسلت و بعد از آن نام خود را زينب 
ثاني گذاشته است تا بهتر در كسلوت زن مسلمان 
شليعه حضور و بروز داشته باشلد. ثاني حاال هفت 
ماه است همسر و سه فرزند كوچكش را در استراليا 
تنها گذاشلته و براي تحصيل علوم دينلي به ايران 
آمده است تا به قول خودش با دستي پر به كشورش 
برگردد و براي رسيدن به اين هدف سختي ها را تحمل 
مي كنلد. »جلوان« از طريق انجمن شلهيد ادواردو 
آنيلي در نمايشگاه قرآن با وي گفت وگو كرده است. 

    
چه چيزي باعث شد شيعه شويد؟

 من از همان زمان كه بچه ب��ودم خيلي دعا و مناجات 
مي كردم و با خدا حرف مي زدم. وقتي به مدرسه رفتم 
آنجا درباره مسيحيت ياد گرفتم و نسبت به آن شناخت 
پيدا كردم.بعد از آن كه وارد دانش��گاه شدم سراغ دين 
يهود رفتم و اطالعاتي كسب كردم. تا دو سال پيش كه 
تصميم گرفتم دين اسالم را بشناسم. براي همين درباره 
دين اس��الم و مذاهب آن همينطور جنگ هايي كه در 
اسالم بوده به صورت آنالين از طريق اينترنت تحقيق 

كردم و براي تخصصي ش��دن  اطالعاتم هم پايان نامه 
دكتراي خود را با موضوع تشيع انتخاب كردم. همين 
تحقيقات باعث شد مسلمان و ش��يعه شوم. ان شاءاهلل 
بتوانم كشتي خود را به ساحل برسانم و در اين مذهب 

الهي محكم و پايدار بمانم.  
شما بانوي رهيافته اي هستيد كه مدت زمان 
كوتاهي است به اسام مشلرف شده ايد. با 
توجه به موج اسام هراسي در غرب، اسام و 

به خصوص مذهب تشيع را چطور ديديد؟
 آنچه برخالف تمام س��ياه نمايي هاي رسانه ها از اسالم 
در بين تمام آموزه هاي اسالم شيعي برايم پررنگ تر و 

زيباتربود، مهرباني اس��ت. در دين اسالم الگويي چون 
پيامبر اكرم و اهل بيت ايش��ان وجود دارد كه با وجود 
مش��قت ها و س��ختي ها بس��يار مهربان و خوش خلق 
بودند. من در اين مدت ياد گرفتم كه هرچند سختي و 
مشكالت در زندگي زياد است اما بايد به ديگران مهرباني 

و محبت كرد. 
 شما فرد دنيا ديده اي هستيد. تاكنون به چه 

كشورهايي سفركرديد؟
سفركردن و كسب تجربه و ش��ناخت بيشتر را دوست 
دارم. به كش��ورهاي مختلفي چون انگليس، فرانس��ه، 
آلمان، اسكاتلند، دانمارك، سوئد، اسپانيا، امريكا همين 
طور كش��ورهاي ش��رقي مثل اندونزي، هند و... براي 
سكونت يا تدريس يا در قالب سفر رفته ام براي همين 
كم و بيش با فرهنگ و آداب و رس��وم مردمان مختلف 
آشنايي دارم و ش��ايد همين تجارب من را در مسلمان 

شدن مصمم تر كرده است. 
 شلما پوشلش چادر داريد. برايتان در اين 

هواي گرم سخت نيست؟
خير اصاًل، چون حجاب هم بخش��ي از اعتقادات ديني 
ماست كه بايد رعايت شود. در كشورهاي ديگر هم هوا 
گرم است به خصوص اس��تراليا كه گرما خيلي بيشتر 
از اينجاس��ت. نمي توان گرما را بهانه اي براي نداشتن 

حجاب دانست. 
توصيه شما به زناني كه به همين بهانه حجاب را 
از سربرمي دارند يا مانع خود مي دانند چيست؟
متأس��فانه در اين مدت ش��اهد بودم ع��ده اي از زنان 
ايراني دنباله رو فرهنگ غربي ش��ده اند. خطاب به اين 

خانم ها مي گويم اگر مي خواهن��د واقعيت را بفهمند و 
فريب ظواهر دروغين را نخورند بايد ارزش خودشان را 
بشناسند؛سپس ديگران را متوجه اين ارزش و گوهر ناب 

وجودي خود كنند. 
بهترين درسي كه از كتاب قرآن ياد گرفتيد 

چيست؟
اطمينان به خدا. من از قرآن ياد گرفتم تا به راه و مسيري 
كه انتخاب ك��ردم اطمينان پيدا كن��م و اينكه صراط 
مستقيم من را به عاقبت خوب هدايت مي كند. همين 
طور از قرآن ياد گرفتم براي هدايت سراغ الگوهايي كه 
داريم برويم و به عنوان انسان چطور زندگي كنيم. قرآن 
كتابي پ��ر از آموزه هاي عبرت انگيز زندگي اس��ت كه 

اعتماد و اطمينانم را دوچندان كرده است. 
برخي مي گويند در آخرالزمان همه مسلمان 
مي شوند. به عنوان يك رهيافته دانشگاهي 
كه با تحقيق و مطالعه شيعه شده ايد نظر شما 

در اينباره چيست؟
به نظر من همه مسلمان نمي ش��وند، بلكه تحت تأثير 
اسالم قرار مي گيرند. مثالً من مدت ها در فرانسه زندگي 
كردم هرچند مدعي آزادي هستند اما آنجا نژادپرستي 
خيلي زياد است با اين حال به دليل حضور مهاجران در 
اين كشور بسياري از فرانسويان تحت تأثير اسالم و منش 

مسلمانان قرار گرفته اند. 
در رسانه هاي غربي مدام مي گويند اسام به 

زن ظلم مي كند، نظر شما چيست؟
 من يك زن غربي هستم كه درجامعه غربي با فرهنگ 
و منش آن بزرگ شده ام اگر اسالم به زن ظلم مي كرد و 

باعث محدوديت او مي شد مطمئن باشيد هرگز مسلمان 
نمي شدم و اصاًل احمقانه بود براي تحصيل علوم ديني 
تمام جايگاه علمي،دانش��گاهي و موقعيت اجتماعي و 
همين طور خانواده ام را در استراليا رها كنم و درغربت 
به سر برم. اگر اسالم به زن ظلم مي كرد امروز در ايران 
اين همه فارغ التحصيل دانش��گاهي وجود نداشت. در 
ايران زنان نقش هاي زيادي دارند، مسلمان هم هستند 
و بس��يار هم آزادي عمل دارند. من معتقدم آزادي زن 
مسلمان را زن غربي ندارد و به او بيشتر ظلم مي شود و 

در محدوديت است. 
چطور؟

در غرب زنان مش��كالت زي��ادي دارند. نباي��د به اين 
تبليغ��ات رنگارنگ ظاه��ري درباره زن��ان غربي اكتفا 
كرد چون حتي هنوز براي آنها جانيفتاده است كه زن 
مي تواند براي پيشرفت علمي درس بخواند. آنها زن را 
براي مطامع اقتصادي و بهره برداري جنسي مي خواهند. 
به نوعي زن در غرب محدوديت بيشتري دارد تا مقبول 
واقع شود. مالك تأييد زن زيبايي و خودآرايي اوست. 
زن غربي هيچ وقت الگويي كامل براي خودش نداشته 
است. با اين تفكر بزرگ شده كه بايد زيبا و خوش اندام 
باشد تا ديده شود. ساعت ها براي آرايش و زيبايي وقت 
صرف مي كند و غرق مدل ها و سبك هايي مي شود كه 
او را از ارزش انساني اش دور مي كند تا شايد مورد تأييد 
و مقبوليت واقع شود و از او به عنوان زن موفق ياد كنند. 
اين يعني اسارت و محدوديت زن كه درغرب وجود دارد؛ 
درحالي كه اسالم براي زن ارزش قائل است و هيچ گاه در 

حق او ظلم نكرده است. 

ديوار كارگاه دوخت رايگان چادر، ساعت ندارد!
گزارش »جوان« از غرفه عفاف و حجاب نمايشگاه قرآن

اسالم  برخالف سياه نمايي رسانه ها دين مهرباني است
گفت وگوي»جوان« با استاد دانشگاه و رهيافته شيعه استراليايي

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
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