
- جناب آقای عزیزی متشکرم از وقت گفتگویی که به 
بنده و روزنامه اتحاد ملت دادید.  موافق هستید که بحث 

را از بحران ارز و کاغذ شروع کنیم؟
 بله. من هم به شما و خوانندگان این مصاحبه سالم می کنم 

و در خدمت شما هستم. 
-  متشکرم. قیمت کاغذ آزاد االن به چه صورت است 
و از چه طریقی کاغذ مورد نیاز تامین می شود؟ و چه 

مشکالتی در این زمینه وجود دارد؟ 
 متاسفانه از حدود ۴ ماه پیش به این طرف اوضاع کاغذ و نشر 
بسیار نابسامان شده و به گونه ای  هم نیست که بشود حساب 
این بحران کی تمام می شود. چون این موضوع گره  کرد که 
خورده به مسائل سیاسی و عرض کنم که تا زمانی که این مسائل 
سیاسی در سطح کشور و حتی منطقه حل و فصل نشود مشکل 
ما ناشرین هم حل و فصل نخواهد شد. ما همانند دیگر صنوف 
شرایط  مان به گونه ای است که نمی توان گفت که اهالی نشر 
اعتصاب کردند، کار به جایی رسیده است که برای ما امکان کار 
کردن نیست. ما ناخواسته تعطیل شدیم. این حرف خنده دار 
است که ناشرین اعتصاب کردند و کتاب چاپ نمی کنند. ناشر 
اعتصاب نکرده، ناشر تعطیل دارد می شود. به خاطر اینکه کاغذ 
گران است، مرکب گران است، فیلم و  زینک گران است. بخاطر 
اینکه هزینه های چاپ گران است. و از طرف دیگر این گرانی 
باعث شده مردم فقیرتر شوند و دیگر  اگر ناشری هم کتابی در 
تیراژ صد تایی چاپ کند، به جای هزارتایی، مردم دیگر نمی تواند 
که این کتاب را بخرند. و چون قیمت کتاب هم باالتر رفته و 
از آن طرف مردم برای نیازهای ضروری ایشان مبالغ بیشتری 
پرداخت می کنند، خب اولین چیزی که از سبد خرید حذف 

می شود کتاب و کاالی فرهنگی است.
که  صبح  است.  متغیر  و  ندارد  ثابتی  قیمت  کاغذ  االن  و   
سفارش کاغذ می دهی یک مبلغی است و عصر هنگام ارسال 
قیمت تغییر می کند. و این در حالیست که ما در گذشته به 
صورت اعتباری کاغذ می کردیم، اما االن نقد می خریم در حالی 
که کتاب را نسیه می فروشیم برای یک سال بعد. یعنی بازار به 
گونه ای است که هیچ آدم مقتصد و عاقلی نمی تواند در آن 
سرمایه گذاری کند. چطور است که یک ناشر پول کاغذ و چاپ را 
باید نقدا  بپردازد، اما کتابش حتی اگر پر فروش هم باشد فرضا، 
چک ۱۱ ماه بعد را بگیرد؟!  آیا این چک نقد شود و در آن زمان 

ارزش مالی آن همانی باشد که امروز هست...
-  بحث یارانه کاغذ اکنون به چه شکل است؟ 

 از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یارانه ناشرین 
قطع شد. که در دوره های قبل بود و خیلی هم تاثیرگذار بود. و 
خوب البته سوء استفاده هایی هم می شد و این وسط ما ناشرانی 
که می خواستیم سالم کار کنیم گفتیم شکل یارانه را عوض 
کنید. اما تغییر شکل به این صورت شد که مثال به دانشجویان 
دادند و افراد دیگری که خریدار هستند. اما در حالی که این امر 
منجر به خرید کتاب نشد و این شد که در بازار تبدیل به ریال 

شود. و یک فساد بدتر ایجاد شد. 
-   یک بحثی بود پیرامون جایگزینی یارانه کاغذ...

جایگزین همین بود که عمال به کار نیامد. آن موقع کاغذ 
دولتی را به ما می دادند بندی ۶۰۰۰ تومان که در بازار آزاد بندی 
۱۵ تا ۱۷ هزار تومان بود و حاال بیش از ۱۰ تا ۱۵ برابر شده 
است. و خب کتابی که آن موقع صفحه سه تومان قیمت میخورد 
االن باالی صفحه ۱۳۰ تومان قیمت می خورد. یعنی االن یک 
کتاب صد صفحه ای بیش از ۱۶۰۰۰ تومان قیمت می خورد. که 

کسی دیگر قادر به خرید این کتاب نخواهد بود.
ناشرین  به  می شود  تولید  داخل  در  که  کاغذی    -

خصوصی هم تعلق میگیرد؟
 اوالً کاغذی که در داخل تولید می شود حداکثر ۳۰ درصد از 
نیاز کاغذ ما را می تواند برآورده کند. ثانیاً متاسفانه اغلب اوقات 
کاغذ ایرانی را چاپخانه ها می گویند باد دارد، گلوله می شود و 
نبرد دستگاه چاپ را خراب می کند. در واقع به نوعی کاغذ 
داخلی چون کیفیت الزم را ندارد، چاپخانه ها همواره مایل اند 

که با کاغذ خارجی کار شود.
افزایش قیمت کاغذ  این چند ماه اخیر درصد  -  در 

چطور بوده؟ چند درصد افزایش قیمت داشته ایم؟
 قیمت کاغذ نزدیک به ۳ برابر شده است. از بندی ۶۰ هزار 
تومان تبدیل به ۱۴۰ هزار تومان شده است. و ضمن اینکه عرض 

کردم اکنون باید کاغذ را نقد خریداری کرد.

-  اطالع دارید نظر معاون مطبوعاتی در این باره چه 
این  در  گفتگوهایی  مطلع شدم  من  که  جایی  تا  بوده؟ 
عماًل  بدانم  می خواهم  اما  اند.  داشته  رسانه ها  با  زمینه 

اقدامی در حل این مشکل صورت گرفته یا خیر؟
من خودم مطبوعاتی هم هستم و سالهاست که هفته نامه 
رودکی بنده یک بند کاغذ یا یارانه نگرفته. بیش از ۵ سال است؛ 
یارانه ای ندیدیم و در  آقای روحانی ما هیچ  در سراسر دولت 

نهایت اجالتاً نتوانستیم مجله را منتشر کنیم.
 -  در صورتی که یک سری از خبرگزاری ها و مطبوعات 

یارانه نیمه اول همین امسال را هم دریافت کردند...
 به هر حال همیشه یک سری هستند که نزدیک به دولت اند. 
که ما اسمشان را می گذاریم؛ ویژه خواران. اینها هم اکنون هم 
ممکن است برای چاپ کتاب، کاغذ به دستشان برسد. تا وقتی 
این باندهای فساد توزیع کاغذ، که کاغذ را با ارز دولتی می خرند 
به صورت جدی جلویشان  آزاد می فروشند، در عمل  ارز  با  و 

گرفته نشود، شرایط ناشرین تغییر نمی کند.
 ما به عنوان ناشر وعده وزیر محترم فرهنگ و ارشاد؛ جناب 
دکتر صالحی را شنیدیم در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه و 
اتفاقاً خود مقام معظم رهبری هم در نمایشگاه اشاره کردند که 
مشکل کاغذ حل بشه. اما هیچ نشانه ای در عمل ندیدیم. البته 
حسن نیت جناب دکتر صالحی بر ما پوشیده نیست و انصافاً 
می دانم که ایشان شخصا تالش می کند برای رفع این مشکل. اما 
خب حتماً وزارت ارشاد هم دستش به جایی بند نیست و قدرتی 
ندارد که بتواند کاغذ را در اختیار اهالی مطبوعات و ناشرین 

قرار دهد. 
 عماًل تا حاال هیچ کاغذ یارانه ای یا مشابه آن ناشرین یا الاقل 
نشر روزگار و تا آنجا که خبر دارم سایر همکاران نیز دریافت 

نکرده ایم.
-  با این وجود اینجا این سوال به وجود می آید که 
اگر وزارت ارشاد هم در حل مسئله بحران کاغذ و فساد 
توزیع قدرتی ندارد، چه کسی باید و می تواند مقابل این 

روند بایستد؟
تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزارت  به  آن  از  بخشی  یک   
یا  حاال  و  هستند.  کاغذ  کننده  توزیع  و  وارد  که  برمی گردد 
خواسته یا ناخواسته در اختیار کسانی قرار دادنده اند که...  مثال 
مطبوعات می نویسند دو برادر یک شرکتی را شبانه تأسیس 
این  بابت  از  کردند،  سود  تومان  میلیاردها  فردایش  و  کردند 
کاغذی که به دستشان رسیده است. به جای اینکه به دست 
ناشران برسد. اینکه چه قدرتی می تواند این مسئله را حل کند 
در حد حدسیات ماست که راه به جایی نمی برد. به طور کلی 
دولت در درجه اول و خود نظام حاکم باید بتواند سر و سامانی 
دهد به اوضاع آشفته کاغذ که ناشران کارشان تعطیل نشود. 

کتابی که با قیمت باال چاپ می شود قاعدتاً خوانده نمی شود. 
مردم قدرت خرید ندارند.

 و جامعه ای که کتاب نخواند، بدون شعار، جامعه متفکری 
نیست.

 جامعه سالمی نیست، جامعه ای نیست که رفتار درستی 
داشته باشد. چه چیزی جلوی پرخاشگری، جنایت، خشونت و 
.... را می گیرد؟ کتاب. اندیشه. چون کتاب موجب اندیشه می 

شود. چون کتاب اخالقیات را ارتقا می دهد. 
- بله همینطور ست. و بحران کاغذ تاثیر مستقیم در 
است.  بوده  پایین  همواره  که  گذارد،  می  مطالعه  سرانه 
و حاال به نظر خود من شخصا این مشکالت موجود در 
فرهنگ  و  مطالعه  عدم  همان  نتیجه  هم  جامعه  سطح 
ضعیفی است که همواره از این بی فرهنگی.  می نالیم و 
در نظر نمی گیریم که این فرهنگ پایین نتیجه مستقیم 
همان عدم مطالعه است. و مسئله این است که در صورت 
تداوم شرایط موجود، صنعت نشر رو به انقراض خواهد 

رفت و در خطر جدی است. 
نشر  انقراض صنعت  که  است  این  از جنابعالی  سوالم 
به نظر شما چه تاثیری در سطح جامعه خواهد داشت؟ 
که البته در بخشی از فرمایشات تان اشاره فرمودید، اما 

میخواهم کاملش نمایید. 
وقتی که ناشر نتواند کتاب چاپ کند، نویسنده کتاب نمی 
نویسد و مخاطب کتابی ندارد که بخواند. حتی در صورتی که 
ناشری در تیراژ صد نسخه هم چاپ کند،  مخاطب قادر به 
خرید آن کتاب نیست. اینها همه به هم مرتبط اند. بنابراین 
اندیشه  و  ندارد.  اندیشه ای وجود  نشود،  کتاب خوانده  وقتی 
در هوایی که تنفس می کنیم وجود ندارد. حتی آن مقدار از 
محتوای متنی و مطالبی که در فضای مجازی هستند، وقتی 
به کتاب و اندیشه مرتبط نباشند، ساده و عوامانه و دم دستی 
خواهند بود. که باعث ایجاد اندیشه نخواهد شد. و جامعه دچار 
هرج و مرج و خشونت و جامعه ای عصبانی می شود. به نظرم 
دولتمردان همان قدر که باید به فکر تهیه نان، آب و مسکن 
مردم باشند، به همین شدت باید برای مطالعه و در دسترس 
بودن و ارزان بودن کتاب هم فکر کنند و راهکار نشان بدهند. 
و کمک کنند. من این موضوع را بارها در مصاحبه هایی که در 
سال های اخیر داشتم بیان کردم که تیراژ کتاب بسیار پایین 
آمده است و هشدار داده ام. حاال در آمار سوری هر ناشر در 
سال ممکن است ۲۰۰ عنوان کتاب چاپ کند، اما ۲۰۰ عنوانی 

که به تیراژ ۱۰۰ نسخه است.
 این جامعه ۸۰ میلیونی که درصد باالیی از آنان تحصیالت 
عالیه دارند تیراژ کتاب خوبش باید حدود یک میلیون نسخه 

باشد و نه ۵۰ نسخه.

پس ما فعال چیزی به نام انتشارات نداریم.
-  شنیدم یکسری ناشران و کتابفروشان ورشکست 

شده اند. درست است؟
ناشر کتاب چاپ نکند، ورشکسته است.  باالخره وقتی  بله. 
چه اعالم کند، چه اعالم نکند. و من هم بله از نزدیک شاهد 

ورشکستگی همکاران بوده و هستم. 
-  انتظار خودتان به عنوان یک ناشر شخصاً از مسئولین 

مربوطه چیست؟ 
من هم قبول دارم که ما وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی 
شده ایم. خواسته یا ناخواسته. و اینکه چه کسی مقصر است، 
مهم نیست. مهم این است که ما داشته های موجود در این 
کشور را اگر درست تقسیم کنیم، تا چند سال مشکل کاغذ هم 
نخواهیم داشت. هم اکنون ممکن است صد انبار در بندرعباس، 
خراسان، شهر ری، اصفهان و... مملو از کاغذ باشند. آنچه که 
عده ای همچون موش ها انبار کردند، اگر بیاید بیرون و تقسیمو 
شود، تا چند سال فکر می کنم حداقل دغدغه ای در خصوص 
کاغذ نداشته باشیم و همچنین سایر کاالهای مورد نیاز. این 
کاری نیست که از دست مردم بر بیاید. هرچند مردم همواره در 
سرنوشت سیاسی خود سهیم هستند. اما اکنون مسئولین باید 
این مشکل را حل کنند تا ناشرین تعطیل نشود. وقتی سختی ها 
برای همه است گله ای نیست اما اگر من امروز گله می کنم به 
این دلیل است که میبینم امروزی که من نمی توانم دو بند کاغذ 
تهیه کنم، کسانی ۲ هزار بند کاغذ در اختیار دارند. این باعث 

طغیان می شود، باعث ناراحتی و گالیه می شود...
 و آن که باید این مشکل را حل کند نظام است، و دولت است. 
فراتر از دولت؛ مجموعه نظام است، که باید مشکالت اقتصادی 
مردم را در سراسر کشور حل کند و اگر نتواند حل کند متاسفانه 
همه چیز از دست می رود. اخیراً انبارهای کاغذی کشف شد و 
در تلویزیون هم اعالم کردند که از شنبه توزیع می شود. اما در 
هیچ شنبه ای ما ندیدم که توزیع شود. و مثال بگویند ناشرین با 
مجوزشان بیایند و نفری ۱۰۰ بند کاغذ با قیمت دولتی ببرند...

ما  وظیفه  می کنید  فکر  آخر  سوال  عنوان  به    -
نویسندگان، شما ناشرین و به طور کلی اهالی نشر برای 
خصوص  این  در  کاری  چه  و  چیست  کاغذ  بحران  حل 

میتوانیم  انجام دهیم؟ 
به نظر من اکنون که از دست ما کار خاصی بر نمی آید حداقل 
به مطالعه ادامه دهیم، البته اگر بشود که با شکم گرسنه مطالعه 
کرد... و شما نویسندگان بنویسید و ما به عنوان ناشر کتاب ها 
را آماده نشر می کنیم، تا ببینیم شرایط انتشار چطور می شود...

ممنون از گفتگوی تان با روزنامه اتحاد ملت.
* افسانه پلیس پایه
خبرنگار روزنامه سراسری اتحاد ملت
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سرپرست بدلکاران »فست فوروارد تیم«:

»متری شش و نیم« اتفاقی امیدوارکننده برای بدلکاران 
است

در  فیلم  با چهار  ـ  ویژه سینما  و جلوه های  بدلکار  بدری ـ طراح  امیر 
جشنواره فجر امسال حضور دارد.

سرپرست بدلکاران »فست فوروارد تیم« به ایسنا گفت: امسال طراحی بدلکاری 
فیلم هایی چون » متری شیش ونیم « سعید روستایی، » آشفتگی « فریدون جیرانی، 
» مردی بدون سایه « علیرضا رئیسیان، » مسخره باز « همایون غنی زاده را در 
جشنواره فجر داریم که در بین آن ها فیلم »متری شش و نیم« ویژگی خاصی داشت.
او با اشاره به پروژه های متعددی که در خارج از کشور برعهده داشته است، افزود: 
فیلم سعید روستایی از نظر حرفه ای بودن و درست پیش رفتن از فیلم های خارجی 
کم نداشت به طوری که برای یک سکانس گاهی چند روز با فیلمبردار و عوامل 
دیگر تمرین می کردیم تا به بهترین نحو فیلمبرداری انجام شود. این وقت گذاشتن 
برای تمرین این نوع کارها اتفاقی امیدوارکننده بود که خروجی مفیدی را به دست 

می دهد.
وی درباره ایمنی گروه های بدلکاری در صحنه های فیلمبرداری هم گفت: در این 
مورد هم جای امیدواری است و گاهی شده که صحنه ای بدلکاری نداشته اما برای 
ایمنی بازیگران از بدلکاران دعوت شده که حاضر باشند تا دست کم از وسایل و 
تجهیزاتشان استفاده شود. درباره خود ما هم تضمین ایمنی، تجهیزاتی است که 
داریم مثل اِیربگی برای پرش الزم است و دو سال است وارد کرده ایم و االن هم 
در اختیار خانه سینما قرار دادیم که برای پروژه ها قابل استفاده باشد و این ها 

استاندارترین تجهیزات دنیا هستند.
بدری همچنین اضافه کرد: به جز فیلم های اشاره شده، در فیلم »رحمان ۱۴۰۰ « 
منوچهر هادی و » پیچ تند « به کارگردانی سروش صحت هم حضور داشته است. 

 امیر بدری رکورددار پرش از ارتفاع ۶۰ متری در جهان است که در فیلم های 
بین المللی نظیر »اسکای فال«، »علی و نینو« ساخت کشور انگلستان نیز همکاری 
داشته و برنده جایزه بهترین بدلکاری  Screen Actors Guild Award  از 

کشور آمریکا است.

مهرداد اسکویی در نقد و بررسی مستند »فریاد رو به باد«
نشست ویژۀ »روایت در فیلم مستند« با حضور سیاوش جمالی، عطا مهراد 

و مهرداد اسکویی برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، در این نشست که دوشنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ برگزار 

می شود، مستند »فریاد رو به باد« به نمایش درمی آید.
سیاوش جمالی و عطا مهراد )کارگردان این فیلم( به ترتیب متولد سال های ۶۳ و 
۶۷ هستند و از سال ۹۳ کار خود را در سینمای مستند آغاز کرده و هر دو دستیاران 

مهرداد اسکویی در فیلم »رویاهای دم صبح« بودند.
»فریاد رو به باد« مستند زندگی نوجوانی ١۶ ساله را به تصویر می کشد که با 
وجود موانع سر راهش برای رسیدن به »خواننده راک« شدن سخت تالش می کند.

»میثم« در محله ی »دروازه غار« در خانواده ای متوسط زندگی می کند. »دروازه 
غار« محله ای پر از کارتن خواب هایی که هر روز درد را همراه مواد تزریق می کنند، 

محله ای که از نظر فرهنگی گرسنه است. 
»میثم« با وجود مخالفت های خانواده اش برای خواننده راک شدن سخت تالش 

می کند. در این مستند شعرهای میثم با صدای او نیز پخش می شود.
نخستین ساخته سازندگان »فریاد رو به باد«؛ مستند »قصه یک مرد« بود که در 
بیش از ۱۵ جشنواره ملی و بین المللی شرکت کرده و جایزه بهترین فیلم جشنواره 
صنعتی، جشنواره حسنات و جایزۀ بهترین فیلم جشنواره حقوق بشر جاکارتا را از 

آن خود کرد.
فیلم دوم آنها »فریاد رو به باد« در سال ۹۷ در جشنواره سینما حقیقت  به نمایش 
در آمد که موفق شد جایزه بهترین فیلم نیمه بلند بخش  بین الملل دوازدهمین دوره 

سینما حقیقت را به دست آورد.
خیابان  در  واقع  اقلیم  هفت  هنری  فرهنگی  موسسه  همت  به  نشست  این 
شریعتی،باالتر از خیابان ملک،بعد از خیابان گشواد،پالک ۵۶۹ برگزار می شود و ورود 

به این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

»پیاده، از تجریش« تا پیشخان کتابفروشی ها

دومین مجموعه شعر رسول رخشا که در حوزه نقد ادبی نیز فعالیت دارد با 
عنوان »پیاده، از تجریش ...« منتشر شد.

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مجموعه ۵۱ شعر سپید رخشا در سه 
بخش »بلکه آسمان تهران ...«، »میان پرده ها« و »صنوبرها به نجوا چیزی می گویند« 

در کتاب »پیاده، از تجریش ...« به بازار آمده است.
رخشا متولد ۱۳۵۸ که یک دهه گذشته در مطبوعات ایران فعالیت جدی داشته 
است این مجموعه شعر را سومین و ادامه  کتاب اولش یعنی »از پشِت عینِک من« 

می داند که تداوم تجربه های قبلی او »اما در جامه ای دیگر« است.
از رخشا مجموعه شعر »از پشِت عینِک من« توسط انتشارات آهنگ دیگر و 
مجموعه شعر »اسکیس های عاشقانه« شامل شعرهای کوتاه عاشقانه توسط نشر 

چشمه منتشر شده است.
نشر چشمه »پیاده، از تجریش...« را در قالب کتاب های شعر فارسی مجموعه 
»جهان تازه شعر« منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب  عنوان ۱۲۱ 
جهان تازه شعر این ناشر است که در ۵۰۰ نسخه و ۱۱۶ صفحه عرضه شده 

است.

اخبار
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 حضور بزرگان موسیقی درجشنواره موسیقی فجر
 هنرمندان برجسته موسیقی ایران در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر شرکت خواهند کرد این در حالی است که تعدادی از این هنرمندان برای اولین بار در جشنواره حضور خواهند یافت. به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا، به نقل از روابط عمومی 

سی و چهارمین جشنواه موسیقی فجر، هنرمندان پیشکسوت موسیقی کالسیک و موسیقی کالسیک ایرانی از جمله »سیمون آیوازیان«، »محمد اسماعیلی«، »حسین بهروزی نیا«، »سعید ثابت«، »نصیرحیدریان«، »شهرداد روحانی«، »فریدون شهبازیان«، »مظفر 
شفیعی«، »فریماه قوام صدری«، »منوچهر صهبایی«، »داوود فیاضی«، »مجید کیانی«، »ابراهیم لطفی« و »رافائل میناسکانیان« با اجرای رپرتوارهای متنوعی که تا کنون کمتر شاهد اجرای آن بودیم در مهمترین رویداد موسیقی کشور حضور خواهند داشت.

محمد عزیزی؛ مدیر مسئول نشر روزگار در گفتگو با اتحاد ملت:

صنعت نشر رو به انقراض است

 قلِم زنان خوشنویس روان نمی چرخد
و  مادری  سنگین  وظایف  به  اشاره  با  خوشنویس  پیشکسوت  بانوی 
بانوان مستعد و خالق  از  ایرانی گفت: بسیاری  همسرداری در خانواده 
در حوزه خوشنویسی پس از تشکیل خانواده، تمام بار زندگی را بر دوش 
می گیرند و همین امر سبب شده است که قلِم زنان خوشنویس، روان 

نچرخد.
شاگردی  تجربه  از  پس  خوشنویسی  هنر  در  فعال  بانوان  از  شرکا«  »ازهار 
از سال ۱۳۶۹ به  نزد استادانی »یداهلل کابلی خوانساری« و »محمد حیدری« 
عنوان استاد در انجمن خوشنویسان ایران تدریس کرده و شاگردان بسیاری را از 
»خوش« تا »فوق ممتاز« آموزش داده و جایزه بانوی قرآن پژوه از دستان رئیس 

جمهوری دریافت کرده است.
شرکا، مسیر خوشنویس شدن خویش را در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا چنین 
ترسیم می کند: »روزی سرد زمستانی در کتابخانه موزه نگارستان چشمم به تابلوهای 
بزرگ نقاشی خط زیبای مزین به اسماء جالله و ائمه اطهار خیره شد و آتشفشان 
خفته درونم را بیدار کرد. پدرم به مهارت و هنر ذاتی من پی برده بود و مادرعزیزم 
زمینه فعالیت را برایم آماده کرد. همه آن حس و حال ها و عشق بازی ها با قلم و مرکب 
را خداوند منان در وجودم نهاد تا بتوانم در مواجهه با دنیای درون و مشکالت زمانه 
دست و پنجه نرم کنم و سرافراز و شاد عزیزان بی شماری را به سوی این هنر روحانی 

هدایت کنم.«
این مدرس خوشنویس با اشاره به نقش انجمن خوشنویسان در رشد خود گفت: 
آوازه انجمن خوشنویسان را شنیده بودم و زمان ورود به انجمن، با استقبال بی نظیر 
استاد »عباس اخوین« روبه رو شدم و اولین سرمشق آن روز »توانا بود هر که دانا بود« 
را از دست مبارکشان عیدی گرفتم و همچنین از فضایل و شخصیت بی نظیر استاد 

»جهانگیر نظام العلما« بهره های فراوان بردم.
این بانوی خوشنویس درباره حضور کم رنگ بانوان در عرصه خوشنویسی گفت: در 

پانزده سال اخیر با استقبال گسترده ای از طرف بانوان در عرصه خوشنویسی روبه رو 
بودیم و اکنون تعداد هنرجویان بانو در انجمن خوشنویسان ایران بیش از هنرجویان آقا 
است و این نسبت زن به مرد در امتحانات انجمن خوشنویسان مشهود است ولی در 
ادامه مسیر تعداد زنان با ریزش بسیاری روبه رو است که معموال پس از ازدواج و فشار 

بار زندگی که بر دوش زنان قرار دارد امکان ادامه دادن را از آنها می گیرد.
پیشکسوت خوشنویسی افزود: متاسفانه هنوز در جامعه ما پذیرش قشر بانوان 
به عنوان انسان های ماورای قدرت مردان قابل پذیرش نیست در صورتیکه زنان در 
پرورش و تربیت، نقش اول و سهم بیشتری دارند. زنان خالق هستند و این قدرت خلق 
از سوی مردان نادیده گرفته شده است و زنان در طول تاریخ برای رسیدن به حقوق 

خود دائم در حال جنگیدن بودند.
این بانوی قرآن پژوه با اشاره به تجربه کاری خود در میان مردان گفت: مردان 
بزرگی همچون استاد غالمحسین امیرخانی و استاد علی اشرف صندوق آبادی در مسیر 
حرفه ای به من کمک کردند ولی در بسیاری از شوراهای سیاستگذاری در میان جمع 
کثیر مردان تنهایی خود را احساس کردم و موفق به اجرای نظر و پیشنهادهای خود 
نبودم و امیدوارم با حضور گسترده زنان این توازن در شوراهای سیاستگذاری به نحوی 

باشد که بتوان از حقوق زنان حفاظت کرد.
شرکا با تاکید بر نقش جشنواره ها در کشف استعدادهای خوشنویسی در بانوان گفت: 
اکنون برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات خوشنوسی بانوان با همکاری شهرداری 
تهران و آموزش و پرورش انجام شده است و انتظار داریم انجمن خوشنویسان ایران 
بیش از پیش با نماینده بانوان همکاری داشته و در برپایی جشنواره بانوان از هیچگونه 

تالشی دریغ نکند.
شرکا بر نقش حمایتی مسئوالن از قشر بانوان در برپایی نمایشگاه خوشنویسی در 
خارج از کشور تاکید کرد و گفت: مسووالن باید زنان خوشنویس ایرانی را به دیگر 
ملل معرفی کنند درحالی که شخصا به عنوان نماینده زنان خوشنویس ایرانی با هزینه 

شخصی این کار را انجام دادم.
وی با تشریح تفاوت خوشنویسی با دیگر هنرها گفت: هنر خوشنویسی در دو 
بخش از گفتار و نوشتار فعالیت می کند و در مرحله اول از آیات متبرک قران کریم و 
رسول گرامی )ص( و ائمه اطهار )ع( و در مرحله بعدی از کالم شیرین بزرگان علم و 
دین و نهایتا آثار شاعران نامدار در راستای اهداف خود استفاده می کند که مسئولیت 
خوشنویس در قبال تحریر و کتابت این مجموعه عظیم، تذهیب نفس و صداقت و 
پاکی دست و طهارت درون و دوری از هر نوع انحراف فکری است و چشم پوشی از 

درآمد و مادی گری زمینه اوج هنر و خوشنویس است.


