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آغاز جشنواره پروین اعتصامی از اردیبهشت
نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی بعد از تعطیالت 

نوروز در اردیبهشت ماه 1396 برگزار می شود.
جش��نواره فیل��م پروی��ن اعتصامی در ای��ن دوره در 
بخش های مختلف ش��امل: بخش زنان فیلمساز با موضوع 
»آزاد« و م��ردان فیلمس��از ب��ا موض��وع »زن��ان«، بخش 
تخصص��ی زنان س��ینماگر، بخ��ش پرتره )زنان ش��اخص 
ایرانی(، بخش ادب و اندیش��ه پروین، بخش زنان و زندگی 
ش��هری )با حمای��ت معاونت ام��ور فرهنگ��ی و اجتماعی 
ش��هرداری ته��ران و اداره کل ام��ور بان��وان ش��هرداری 
ته��ران(، بخ��ش توانمندس��ازی زنان و بازتاب نش��اط در 
خان��واده )با حمایت معاونت ریاس��ت جمه��وری در امور 
زن��ان و خانواده(، بخش زنان و میراث فرهنگی )با حمایت 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری( 
و بخ��ش جزیره کیش )ب��ا حمایت س��ازمان منطقه آزاد 
کی��ش( و مس��ابقه فیلم بلند س��ینمایی با عن��وان جایزه 
 بهترین فیلمس��از زن سال طراحی و برنامه ریزی شده و به 

اجرا درآید.
جش��نواره مل��ی پروین اعتصام��ی به دبی��ری مازیار 
رضاخان��ی و ب��ا هم��کاری نهادها و س��ازمان های مختلف 

فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود.

آغاز پیش فروش بلیت ۳ فیلم نوروزی
فیلم های س��ینمایی »ماجرای نیمروز«، »گشت۲« و 
»یک روز بخصوص« سه فیلم اکران نوروز 96 پیش فروش 

بلیت خود را آغاز کردند.
س��ه فیلم س��ینمایی »ماجرای نیمروز«، »گشت۲« و 
»یک روز بخصوص« پیش ف��روش بلیت های خود را آغاز 
کردن��د. دو فیلم »ماجرای نیمروز« و »یک روز بخصوص« 
قراردادهایشان را در شورای صنفی نمایش به ثبت رساندند 
اما هنوز ثبت قرارداد »گش��ت۲« در سرگروه سینمایی اش 

از سوی شورای صنفی نمایش اعالم نشده است. 
فیلم س��ینمایی »یک روز بخصوص« ساخته همایون 
اس��عدیان پیش فروش بلیت را در پردیس سینمایی تماشا 
با قیم��ت 8000 تومان از تاریخ ۲5 اس��فندماه آغاز کرد. 
فیلم سینمایی »گش��ت ۲« در سه سالن آزادی، استقالل 
و پردیس تماش��ا پیش فروش بلیت خود را آغاز کرده است 
که باالترین قیمت بلیت فیل��م تاکنون 10000 تومان در 

نظر گرفته شده است. 
فیل��م س��ینمایی »ماج��رای نیمروز« در س��الن های 
آزادی، چهارسو، زندگی، تماشا، چهارباغ )اصفهان(، هویزه 
)مش��هد( آغاز کرد که بیشترین رقم بلیت 10000 تومان 

در نظر گرفته شده است.

کنسرت نوروزی داماهی در برج آزادی
مجموع��ه ب��رج آزادی در ایام ن��وروز و در قالب ویژه 
برنامه »نوروز با آزادی« 6 فروردین میزبان کنس��رت گروه 
موس��یقی »داماهی« به سرپرستی دارا داریی و خوانندگی 

رضا کولغانی خواهد شد.
دارا دارایی )سرپرس��ت و نوازنده گیت��ار بیس(، ابراهیم 
علوی )عود و گیتار(، آرش پژند مقدم )درامز(، همایون نصیری 
)پرکاش��ن( و حمزه یگان��ه )کیبورد و بنج��و(، رضا کولغانی 

)خواننده( را در اجرای نوروزی داماهی همراهی می کنند.
قرار است در این کنسرت قطعاتی چون دیوانه، سوگند، 
مردن مردانه، جاده لغزنده و... اجرا شوند؛ این در حالی است 
که آهنگس��ازی و تنظیم تمامی قطعات داماهی، به صورت 
گروهی انجام می ش��ود. گروه موس��یقی داماهی چند سالی 
اس��ت که با تلفیق موس��یقی جز و پاپ در عرصه موسیقی 
تلفیق��ی فعالیت می کند. این گروه همچنین انتش��ار آلبوم 

"داماهی" در سال 1394 را در کارنامه کاری خود دارد.
کنسرت نوروزی گروه موسیقی داماهی به سرپرستی 
دارا دارایی و خوانندگی رضا کولغانی 6 فروردین ماه 1396 
از س��اعت ۲0:00 در سالن اصلی برج آزادی برگزار خواهد 
ش��د و در صورت اس��تقبال عالقه مندان از این کنس��رت 

امکان تمدید این اجرا وجود دارد.

معراج۳ روایاتی از تفحص پیکر مطهر شهدا
کتاب »مع��راج 3« ب��ا روایت هایی همچ��ون جریان 
گ��روگان گیری دو تن از مس��ئوالن تیم تفحص در خاک 
ع��راق و تش��ریح کام��ل مراح��ل آزمای��ش DNA برای 

شناسایی پیکر مطهر شهدا منتشر شد.
کتاب »معراج3« با عنوان روایتی از تفحص پیکر پاک 
شهدای دفاع مقدس از سوی کمیته جست وجوی مفقودین 

ستاد کل نیروهای مسلح منتشر شد.
ای��ن کت��اب در 85 صفح��ه منتش��ر ش��ده اس��ت و 
بخش ه��ای گوناگونی از جمله »حماس��ه بزرگ تفحص و 
تش��ییع شهدا« را شامل می شود که در این بخش سخنان 
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار با گروه های تفحص 
کمیته جست وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح در 

تاریخ ۲0 اسفندماه سال 1379 درج شده است.
برای اولین داس��تان، جری��ان گروگان گیری دو تن از 
مسئوالن تیم تفحص در خاک عراق روایت شده، همچنین 
در انته��ای این کتاب به تش��ریح کام��ل مراحل آزمایش 
DNA برای شناسایی پیکر مطهر شهدا اشاره شده است. 
این کتاب در معراج شهدای اهواز به کاروان هایی که برای 
زیارت شهدایی که تازه تفحص شده مشرف می شوند اهدا 

می شود.

مدیران سینمایی دولت های مختلف 
جمهوری اسالمی در عرصه سینمای 
استراتژیک دفاع مقدس کارنامه قابل 

قبولی ندارند، از بیگ پروداکشن 
حماسی و دالورانه جنگی که روح 
سلحشوری، ایثار، وطن دوستی، 

جوانمردی و غیرت را در جوانان و 
نوجوانان کشور بدمد، خبری نیست. 
مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی 

در ده ها نهادی که در عرصه فرهنگی 
از بودجه های تعیین شده برخوردار 
بوده و بخشی از تولیدات هنری شان 

به آثار سینمایی اختصاص دارد 
نمی توانند آثاری برای عرضه در 

بازارهای جهانی و یا انتشار رایگان 
بر روی اینترنت جهت آشنایی مردم 

جهان با مظلومیت ملت ایران در 
سال های دفاع مقدس و رشادت های 

ایشان و برجستگی های فرهنگی بروز 
کرده در آن دوران ارائه دهند، چراکه 
اساسا چنین آثاری تولید نشده و یا 
تعداد آنها بسیار بسیار اندک است

علی محمد مودب:
 بی اطالعی و محافظه کاری

 علت بی توجهی فیلمسازان
به مشکالت مردم است

رئیس موسسه شهرستان ادب گفت: ترس، 
دی�د محافظه کاری و بی اطالعی باعث می ش��ود زاوی�ه 

فیلمسازان کمتر به سراغ سوژه هایی مانند 
مستند "داد" بروند و از مشکالت مردم بگویند.

علی محمد مؤدب ش��اعر و نویس��نده که بخش��ی از س��روده 
مشترکش برای ۲۲ بهمن را از مستند »داد« الهام در گفت وگو با 
فرهنگ نیوز، درباره این مس��تند گفت: ساخت این مستند از نظر 
موضوع و پرداختن به مطالبات کارگران کار بس��یار مهمی اس��ت 
و س��ازنده فیلم دس��ت بر روی موضوع مهمی در حوزه مطالبات 

مردم گذاشته است.
وی پیرامون ساختار و فرم مستند »داد« افزود: ساختار و فرم 

این مس��تند می توانست کمی کوتاه تر ساخته شود؛ چراکه به نظر 
می رس��د کار مقداری طوالنی ساخته شده است. البته در مستند 
»داد« صحنه های��ی پیرامون پیگیری مطالب��ات مردم وجود دارد 
ک��ه در حال حاضر کمتر به آن پرداخته می ش��ود اما در کل این 
مس��تند، حرکت بس��یار خوبی بود و امیدوار هستم از این جنس 

مستندها، بیشتر تولید شود.
ش��اعر و نویسنده معاصر کشور به ارجاع سروده ۲۲ بهمن به 
مس��تند »داد« اش��اره کرد و ادامه داد: وقتی در جریان ماجرای 
آقای سیدمیثم صفائیان، نماینده کامیون داران عدالتخواه، و شالق 
خوردن کارگران قرار گرفتم و بعد از اینکه مس��تند »داد« را هم 
مشاهده کردم هرچه بیشتر با این ماجراها آشنا شدم و زمانی که 
آقای میثم مطیعی گفتند برای ۲۲ بهمن ماه قصد دارند ش��عری 
بخوانند من آنجا یادی از کارگران و اعتراضی که داش��تند کردم و 
بیت »خطر زخم شالق بر کارگرهاست، خطر کوله برهای در برف 

مانده است« را خواندم.
مؤدب بیان داش��ت: این شعر در روز ۲۲ بهمن ماه در میدان 
آزادی تهران خوانده ش��د و در واقع ح��رف دل آن افراد بود و به 
نوعی آن را می توان نتیجه و الهام گرفته از مستند »داد« دانست 

که مشاهده کردم.

وی افزود: نکته مهم در زمینه س��اخت مس��تندهایی از قبیل 
مستند »داد« این است که ترس و محافظه کاری موجب می شود تا 
فیلمسازان کمتر به ساخت مستندهایی با چنین سوژه هایی توجه 
کنند؛ دلیل دیگر، بی اطالعی اس��ت زیرا اگر فیلمسازان خود را در 
معرض این دس��ت اخبار قرار بدهند و دردها و مش��کالت مردم را 
پیگیری کنند، طبیعتا به خلق آثاری در این زمینه ختم می شود.

این ش��اعر و نویس��نده یادآور ش��د: البته افرادی که به قشر 
مس��تضعف تعلق دارند ب��ه صورت عادی در جریان مش��کالت و 
مسائل اقشار محروم قرار می گیرند؛ آنها باید به این موضوع افتخار 
کنند که زبان افراد محرومی می شوند که نمی توانند و این امکان 

را ندارند که حرف خود را بر زبان بیاورند.
م��ؤدب اظه��ار داش��ت: مس��تند »داد« در رس��اندن ص��دای 
عدالتخواهانه صنوف مختلف به مسئوالن، بسیار مهم و موثر ارزیابی 
می کنم و اعتقاد دارم تهیه و تولید این قبیل آثار بسیار مهم و حیاتی 

است و موجب می شود تا صدای مردم در این حوزه شنیده شود.
وی تصریح کرد: مستند »داد« نه سیاسی است و نه گزینشی 
بلکه در متن و داستان روایی خود برای مخاطبان به سراغ بحران 
و مش��کلی که وجود داش��ت حرکت کرده بود؛ این مستند ضمن 
نداش��تن تعهد سیاسی به این مس��ئله که جریانات راست یا چپ 

نقد ش��وند تمام توان و تالش خود را برای پرداختن به مس��ئله و 
مشکل موجود، صرف کرده است.

ش��اعر کش��ورمان گفت: نکته مهمی هم که فیلمسازان باید 
به آن توجه کنند این اس��ت که نقدهایی که در آثار خود به آنها 
اشاره می کنند باید مشفقانه بوده و هدفی از قبیل درگیر شدن و 
یا جنبه تخریبی نداش��ته باشد. بر این اساس نکته بسیار مهم در 

هر فیلم و مستندی، مشفقانه بودن نقد است.
مؤدب با اش��اره به لزوم بیان مس��ائل و مش��کالت جامعه در 
آثاری چون فیلم و مس��تند افزود: اگر مشکالت و مسائل کوچک 
برطرف نش��وند به تدریج برروی هم انباشته شده و به بحران های 

بزرگی تبدیل می شوند.
وی با بیان اینکه در نگاه نخست تمامی مردم کشور مخاطبان 
مستندی مانند »داد« هس��تند، اظهار داشت: ولی در قدم بعدی 
نیروه��ای موث��ر و مولد در عرص��ه فرهنگ و رس��انه و افراد مهم 
در حوزه ه��ای مدیریتی، سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی باید این 
مس��تند را به خوبی مش��اهده کنن��د.؛ چراکه تصمیم اش��تباه و 
نامناس��ب توس��ط مس��ئوالن می تواند زندگی گروهی از مردم را 
دچار بحران هایی کند که این اش��تباه می تواند در طراحی، اجرا یا 

نظارت باشد به همین دلیل الزم است این مستند را ببینند.
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اکران فیلم »محمد رسول اهلل« در کربالی معال
فیلم سینمایی »محمد رسول اهلل« از دوشنبه ۲3 اسفندماه 

در کربالی معال به نمایش درمی آید.

مدیرعام��ل دفتر پخش نورتابان درب��اره اکران فیلم »محمد 
رسول اهلل« در ش��هرهای عراق گفت: شهرهای مختلفی از کشور 
عراق  فیلم سینمایی »محمد رسول اهلل« را به نمایش درآوردند و 
با توجه به فعالیت گسترده مفتی های عربستان برای دیده نشدن 

فیلم، اما این فیلم با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کرده و توانسته 
نظر مخاطبان را در شهرهای مختلف عراق به خود جلب کند.

محمدرض��ا صابری ادامه داد: اقب��ال مخاطبان به حدی بود 
که نمایندگان ش��رکت پخش کنن��ده در عراق به ایران آمدند و 

دس��تگاه نمایش خریداری کردند تا بتوانند فیلم را در شهرهای 
نجف و کربال نیز به نمایش گذارند.

وی همچنی��ن از اکران فیلم طی هفت��ه آینده همزمان در 
نجف اشرف خبر داد.

فرهنگستان

بخش پایانی
از  گروه��ی  اس��ت  طبیع��ی 

منتق�د هنرمن��دان غربگرای��ی که نه می�ز 
س��ال  هش��ت  در  تنه��ا 
دفاع مقدس توجهی به رسالت تاریخی خود در دفاع 
از میه��ن نداش��ته و نه اینک��ه در میدان های جنگ 
حاض��ر ش��وند، که حت��ی در پش��ت جبهه ه��ا نیز 
دالوری ه��ای رزمن��دگان اس��الم را در آث��ار خ��ود 
منعکس نکردن��د، نمی توانند پ��س از جنگ راویان 
خ��وب و صادقی ب��رای آن دوران باش��ند. به ندرت 
می توان اثری از حضور ستارگان زن و مرد سینمای 
ای��ران در میدان های جنگ و یا پش��ت جبهه ها در 
هش��ت سال دفاع مقدس به دست آورد. البته این به 
معن��ای نادیده گرفتن حضور فعال برخی هنرمندان 
متعهد در آن س��ال ها نیس��ت، چه اینک��ه اگر این 
دس��ته از هنرمن��دان نبودن��د، امروز ای��ن تعداد از 
تصاوی��ر و گزارش ه��ای مربوط ب��ه دفاع مقدس در 
دس��ترس نمی بود. اما سوال اینجاس��ت که جریان 
روش��نفکری داعیه دار و همیش��ه طلب��کار حاکم بر 
عرص��ه فرهن��گ و هنر در 35 س��ال گذش��ته چه 

خدمتی به منافع ملی ایران اسالمی داشته است؟
چرا هنرمندان غربی شکست های نظامیان خود را 
به پیروزی بدل می کنند اما هنرمندان وطنی، پیروزی 
مطلق مردم مظلوم ایران در برابر ابرقدرت های شرق 
و غرب را نه تنها نادیده گرفته که حتی دفاع از میهن 
را خش��ونت طلبی معرفی می نمایند؟ و مهمتر از آن 
برخی آث��ار و فعالیت های فرهنگ��ی و هنری خالف 
واق��ع و تحریف آمی��ز نس��بت به دفاع مق��دس با چه 
هدفی صورت می گیرد؟ چه کس��انی قصد دارند یاد 
و خاطره ی هشت س��ال دالوری و رشادت را از افکار 
عمومی ایرانیان پاک ک��رده و کودکان و نوجوانان را 
با تصویری غیرواقعی از آن دوران آش��نا سازند؟ این 
تحریفات چه سودی برای نظام سلطه درپی دارد؟ در 
تمام جهان مردم ب��رای دیدن قهرمانان ملی و بومی 
خود به سینما می روند، از هالیوود تا بالیوود، پرده های 
سینماها پر است از قهرمانان تاریخی، قهرمانان ملی 
و قهرمان��ان خیالی و قالبی. گویا تنها در س��ینمای 
جمهوری اس��المی اس��ت که مردم باید آثار هنری و 
روشنفکرانه تماش��ا کنند و نباید از هنرمندان انتظار 
انعکاس قهرمانی قهرمانانش��ان را داش��ته باشند، نه 
قهرمانان تاریخی، نه قهرمانان ورزش��ی، نه قهرمانان 
نظامی، نه پهلوانان و... سینمای ایران روشنفکر است 

و قهرمان نشان نمی دهد.
به این ترتیب سینماگران ایرانی پس از چندین 
سال سردرگمی در انتخاب بین نشان دادن قهرمانی 
برخاسته از فرهنگی اسالمی - ایرانی و دستیابی به 
س��ود میلیاردی و هنری سازی و شکست در گیشه، 

در نهایت تسلیم خدمت به فرهنگ ملی نشده و برای 
جبران شکس��ت در گیش��ه بر روی فروش خارجی 
تمرک��ز کردند. در این بین هنرمندان متعهدی باقی 
ماندند که مدیران فرهنگی آنها را تحویل نمی گیرند 
و مظلوم تر از آنها، مردمی که س��ینمای ملی ندارند، 
مردمی که قهرمان ملی ش��ان بر پرده س��ینما پس 
از 30 س��ال مقاومت و ایس��تادگی، می شود مجید 
س��وزوکی؛ مردم��ی ک��ه حداقل س��ینمایی در حد 
بالی��وود ندارن��د که گرچ��ه فرم و محت��وای هنری 
ندارد، اما قهرمان دارد و مردم از دیدن قهرمانانشان 

احساس غرور و امید می کنند.
ای��ن تنها حق مردم زمانه ی جاری نیس��ت که 
سلحش��وری های خ��ود را بر پرده س��ینما و در آثار 
هنری مش��اهده کنند، بلکه آیندگان نیز حق دارند 
تصوی��ری هنرمندانه از گذش��ته ی خویش داش��ته 
باشند. ایاالت متحده از پرل هاربر تا ویتنام، به اندازه 
کافی روایت تاریخی جذاب و مهیج برای نس��ل های 
آینده آماده کرده اس��ت، اما درباره ی حماس��ه های 
نیم ق��رن اخی��ر ملت ای��ران، تک و توک آث��ار قابل 

عرضه ای برای نوجوانان و جوانان وجود دارد.
افرادی که در س��ال 14۲0هجری شمس��ی به 
س��ن جوانی می رسند حق دارند قهرمانان ملی خود 
را بشناس��ند، قهرمانانی نظیر س��یدعلی اندرزگو که 
60 هزار نیرو در سراس��ر کش��ور به دنبال او بودند، 
نظیر شهید علی محمدی و شهید محمود شهریاری 
ک��ه در راه اقت��دار علمی ملت ایران ترور ش��دند و 
حتی ش��هدایی نظیر ش��هید س��یدعلیرضا ستاری 
که در جریان عاش��ورای س��ال 88 برای جلوگیری 
از آتش زدن یک بس��یجی به دس��ت اغتشاشگران 
روش��نفکرنمای غرب زده، م��ورد حمله قرار گرفته و 
پس از تحمل 4 س��ال آثار مصدومیت، در سال 9۲ 
به شهادت رس��ید و قهرمانانی نظیر شهید مصطفی 
چمران، ش��هید محمدابراهیم همت، شهید حسین 
خرازی، شهید حسن باقری، شهید مهدی باکری و... 
را بشناسند و چقدر عجیب و غیرقابل هضم است که 
در چهل سال گذشته درباره هیچ کدام از فرماندهان 
و شهدای ش��اخص دفاع مقدس فیلم سینمایی قابل 
اعتنایی س��اخته نشده است، البته اگر فیلم ایستاده 
در غبار که آن هم پس از سی سال تولید شده است، 

نادیده گرفته شود.
حق پاسداش��ت دالوری ه��ا و نمایش قهرمانان 
ملی در فیلم، س��ریال، تئاتر، ش��عر، رمان، موسیقی 
و س��ایر محصوالت فرهنگی و هنری از جمله حقوق 
ابتدایی ی��ک ملت در عرصه فرهنگ و هنر اس��ت، 
اگر بنا باش��د مدیران و مس��ئوالن فرهنگی، هنری 
و رس��انه ای جمه��وری اس��المی براس��اس تکالیف 
فرهنگی ش��ان مورد ارزیابی قرار بگیرن��د، باید دید 

هر یک چند قهرمان در کارنامه خود دارد؟ فرهنگ 
و هنری ک��ه از نمایش قهرمانان خود عاجز اس��ت، 
قطعاً نمی تواند قهرمانان آزاده ی س��ایر فرهنگ ها و 
کشورها را نیز روایت کند، چراکه ایشان نیز در برابر 
نظام س��لطه ق��د علم کرده و روای��ت کردن زندگی 
ایش��ان، سیاس��ی کردن هنر به حس��اب می آید. به 
این ترتیب افرادی چون عماد مغنیه، یحیی عیاش، 
راشل کوری، مالکوم ایکس و مانند اینها نیز هیچ گاه 
در سیس��تم فعلی فرهنگ و هنر جمهوری اسالمی 

مورد توجه قرار نخواهند گرفت.
مدیران س��ینمایی دولت های مختلف جمهوری 
اس��المی در عرصه سینمای استراتژیک دفاع مقدس 
کارنام��ه قاب��ل قبولی ندارن��د، از بیگ پروداکش��ن 
حماس��ی و دالوران��ه جنگی که روح سلحش��وری، 
ایث��ار، وطن دوس��تی، جوانم��ردی و غی��رت را در 
جوان��ان و نوجوان��ان کش��ور بدمد، خبری نیس��ت. 
مدیران فرهنگی جمهوری اس��المی در ده ها نهادی 
که در عرص��ه فرهنگی از بودجه های تعیین ش��ده 
برخوردار بوده و بخش��ی از تولیدات هنری ش��ان به 
آثار سینمایی اختصاص دارد نمی توانند آثاری برای 
عرضه در بازارهای جهانی و یا انتشار رایگان بر روی 

اینترنت جهت آشنایی مردم جهان با مظلومیت ملت 
ایران در سال های دفاع مقدس و رشادت های ایشان و 
برجستگی های فرهنگی بروز کرده در آن دوران ارائه 
دهند، چراکه اساس��ا چنین آثاری تولید نش��ده و یا 
تعداد آنها بسیار بسیار اندک است. نتیجه آنکه امام 
جامعه با گذش��ت سی و شش سال از آغاز و بیست 
و هفت س��ال از پایان جنگ تحمیلی، باید ابتدائیات 
مدیری��ت فرهنگی را برای مدی��ران و متولیان امور 
تش��ریح کنند، باید درب��اره ثروت های فرهنگی ناب 
و ارزش��مند کشور و لزوم اس��تفاده از ثروت غنی و 
سرچشمه ی قوی دوران دفاع مقدس صحبت نمایند 
چراکه مدیران فرهنگی در چهار دهه گذشته ُعرضه 

جهادگری در عرصه فرهنگ را نداشته اند.
بالغ بر پنج��اه نهاد فرهنگی ن��ه تنها در حوزه 
دفاع مقدس، که حتی در س��ایر حوزه های فرهنگی 
آنقدر ضعیف عملکرده اند که بخش تولیدات فرهنگی 
راکدتر از تولیدات صنعتی است و جمهوری اسالمی 
پ��س از چهارده��ه، به جای آنک��ه در حال صادرات 
محصوالت فرهنگی به جهان باش��د، درگیر واردات 
بی رویه محصوالتی اس��ت که از اس��اس در تضاد با 
بنیان ه��ای فرهن��گ زندگی اس��المی - ایرانی قرار 
دارند. مگر می شود یک مدیر فرهنگی در جمهوری 
اسالمی نداند که طراحی های فرهنگی خطرناکتر از 
توطئه ه��ای امنیتی و تهدیدات نظامی اس��ت؟ مگر 
می شود که یک مدیر فرهنگی در جمهوری اسالمی 
نداند که در جنگ فرهنگی، هدف دش��من تضعیف 

اراده هاست؟
پس تولید این تعداد باالی فیلم های سینمایی و 
سایر آثار هنری که در آنها جوانانی بی اراده، مأیوس، 
عصبی، بی هدف، خسته، ناامید و... به تصویر کشیده 
می شوند، چه معنایی دارد؟ از دو حال خارج نیست، 
یا مدیران فرهنگی نمی دانند که تولید چنین آثاری 
در تض��اد ب��ا امنیت ملی و مخدوش ک��ردن امنیت 
فرهنگ��ی جامع��ه و تهدید بنیان ه��ای تمدن نوین 
اسالمی است که در این صورت شایستگی جایگاهی 
که آن را اشغال کرده اند نداشته و تصدی گری ایشان 
غصب جایگاه افراد صالح و ُمجرب است و... و یا آنکه 
ای��ن موضوع��ات را می دانند و به عم��د و یا به علت 
ضعف های ش��خصی، قصد مقابله با تولیدکنندگان و 
حامی��ان چنین آثاری را ندارند ک��ه در این صورت 
نیز باز مرتک��ب خیانت علیه امنیت فرهنگی جامعه 

هستند.
با این همه؛ آنچه که حایز اهمیت است نتیجه این 
ولنگاری های فرهنگی و بی تدبیری و بی مس��ئولیتی 
مدیران فرهنگی اس��ت که تبعات جبران ناپذیری را 
برای فرهنگ زندگی اس��المی ایرانی درپی داش��ته 
و دارد. پروفایل کودکان و نوجوانان در ش��بکه های 

اجتماعی نشان می دهد بذرهای کاشته شده توسط 
محصوالت خارجی و تولی��دات فرهنگی وارداتی به 
ثمر نشس��ته و علف های هرز در س��احت اندیشه و 
احس��اس آینده سازان کشور در حال روئیدن و رشد 
روزافزون اس��ت. مدی��ران فرهنگی ام��روز و دیروز 
جمهوری اسالمی زمانی که مولفه های سبک زندگی 
اس��المی به عنوان پایه های تمدن نوین اس��المی از 

دست رفت، کجا خواهند بود؟
پس اگر انس��ان ایرانی س��ال 1414 عالقه ای به 
مقاومت، ایستادگی، ایثار، استکبارستیزی و... نداشته 
باش��د، متولیان امر فرهن��گ در تمام دس��تگاه های 
فرهنگی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چطور 
پاسخگوی دویست و سی هزار شهید انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس، ترور، مدافع حرم و... خواهند بود؟ نادیده 
گرفت��ن حقوق فرهنگی یک مل��ت و بلکه خیانت به 
امنیت فرهنگی آن، جرم فرهنگی نیست؟ کدام قانون 
نانوشته ای افرادی را که مغز و قلب میلیون های ایرانی 
مس��لمان را به عرصه تاخت و تاز محصوالت وارداتی 
دشمن تبدیل کرده اند، به پای میز محاکمه می کشاند؟ 
مجرمان��ی فرهنگی که س��وء مدیریت، هوا پرس��تی، 
بی کفایتی، جهل، ترس و س��ایر خصوصیاتشان باعث 
کندی مسیر حرکت ملت ایران در برپایی تمدن نوین 
اسالمی شده و با این شرایط شاید حتی آنها را از این 
مسیر منحرف کند، در روزگاری که فرهنگ از دست 

برود، اساسا شرمنده خواهند شد؟
از هن��ری که در دی��دن قهرمانی های یک ملت 
نابیناس��ت و بلکه از دیدن آن تنفر دارد و خود را به 
ه��ر دری می زند تا تنها نقاط درخش��ان تاریخ چند 
قرن اخیر کشور را نبیند، نباید انتظار بیان حقایق را 
داشت. با وجودی که بسیاری از هنرمندان نسبت به 
دفاع مقدس و ش��هدا ارادت قلبی داشته و می توانند 
میان حق و باطل تمیز قائل شوند، اما به علت اینکه 
حاکمی��ت بر عرص��ه فرهنگ و هن��ر در جمهوری 
اس��المی با جریانات روشنفکری غربگراست و عموم 
مدیران فرهنگی نیز در طول دهه های گذشته حامی 
این قشر طلبکار ِ مدعِی بی تعهد بوده اند، هنرمندان 
متعه��د نیز فرصت خدمت ب��ه تاریخ و فرهنگ ملی 
را از دس��ت داده و نمی توانند در برابر این جریانات 
صاحب قدرت عرض اندام کنن��د. بنابراین تا زمانی 
که مجرم��ان فرهنگی عنان عرص��ه فرهنگ و هنر 
را در اختیار داش��ته و مورد تکریم مدیران فرهنگی 
دولت های مختلف هس��تند، نباید انتظار فروپاشی و 
اضمحالل فرهنگی را دور شمرد، چراکه هدف و نیت 
اصلی کس��انی که دفاع مقدس را در عرصه هنر و به 
ویژه سینما نادیده گرفته و می گیرند نیز چیزی جز 
نابودی نظام اس��المی و از بین رفتن فرهنگ شکل 

گرفته با آن نیست.)سینماپرس(

به بهانه بیانات اخیر رهبر انقالب در جمع دست اندرکاران راهیان نور

خوش خدمتی به جریان روشنفکری همیشه طلبکار

امروز؛ استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 
با حضور زائران راهیان نور

امروز؛ یکش��نبه ۲۲ اسفندماه 95 همزمان با سالروز 
وفات حضرت ام البنین)س( پیکرهای مطهر 160 ش��هید 

دوران دفاع مقدس وارد کشور می شوند.
به گزارش پویا، امروز همزمان با سالروز وفات حضرت 
ام البنین)س( و روز بزرگداش��ت مادران شهدا، پیکرهای 
مطهر 160 شهید دوران دفاع مقدس وارد کشور می شوند. 
این شهدا ساعت 9:30 صبح از طریق آبراه اروند رود وارد 

خرمشهر می شوند.
چندی پیش س��ردار س��یدمحمد باق��رزاده، فرمانده 
کمیته جس��ت وجوی مفقودین س��تادکل نیروهای مسلح 
اع��الم کرد: این ش��هدا مربوط به عملیات ه��ای والفجر8، 
کرب��الی 4، رمض��ان، خیب��ر، ب��در، والفج��ر مقدمات��ی، 

والفجریک، محرم و تک های دشمن در سال 67 هستند.
ضمنا این ش��هدا با حضور یگان های تش��ریفات اداره 
کل بندر، مردم، مسئولین و کاروان های راهیان نور مورد 
استقبال قرار خواهند گرفت و عصر امروز جهت برگزاری 

مراسم وداع به شهر مقاوم دزفول منتقل خواهند شد.

برای کاله قرمزی بودجه ای باقی نمانده است
حمید جبلی در پس��ت اینس��تاگرامی خود از پخش 
نش��دن کاله قرمزی در ایام نوروز خبر داد و آن را نتیجه 
تعلق بودجه صدا و س��یما به برنامه هایی دانست که مردم 

به آنها عالقه ای ندارند.
پ��س از آنکه حمیدرضا مدرس��ی تهیه کنن��ده از عدم 
پخش این مجموعه در ایام نوروز به خاطر مش��کالت مالی 
خبر داد،  حمید جبلی از صداپیشگان مجموعه کاله قرمزی 
و دوست قدیمی ایرج طهماسب در صفحه اینستاگرام خود 
با انتقاد از نوع مدیریت بودجه در رسانه ملی از اینکه هنوز 
بعد از سه سال دس��تمزد برنامه های کاله قرمزی پرداخت 
نشده ابراز تاسف کرد. متن پست جبلی به این شرح است:

وقتی بودجه های رسانه ملی به برنامه هایی که مردم 
چندان به آنها عالقه ای ندارند تعلق میگیرد، مس��لم است 
که برای برنامه هایی همچون کاله قرمزی، بودجه ای باقی 
نمی ماند. هنوز دس��تمزد برنامه های س��ه س��ال قبل هم 
پرداخت نشده اما گروه کاله قرمزی، آمدند بار دیگر برای 

خاطر مردمانشان.
ام��ا حاال دیگ��ر واقعا ادام��ه دادن غیر ممکن اس��ت. 
بی بودجه... بی حمایت... و صرفاً برای پر کردن آنتن سیما...

با ای��ن حال، کاله قرم��زی در ن��وروز 96 نمی تواند 
میهمان خانه های مردمانش باشد.

همکاری گروه »دارکوب« با »خواجه امیری«
گروه موس��یقی »دارکوب« جدیدترین اثر خود را با 

صدای احسان خواجه امیری منتشر می کند.
گروه »دارکوب« جدیدترین اثر خود را که قرار است 
ب��ه عنوان عیدانه به دوس��تدارانش تقدیم کند، با صدای 
احس��ان خواجه امیری تهیه و تولید کرده اس��ت و پس از 

اخذ تمام مجوزهای الزم به زودی منتشر خواهد کرد.
این تک آهنگ »مِن دیوونه« نام دارد که ملودی آن 
را احس��ان نی زن س��اخته و با تنظیمی از گروه دارکوب 

تولید شده است.
ای��ن همکاری گروه داکوب، پس از انتش��ار آثاری از 
ای��ن گروه با ص��دای حامد بهداد، مه��ران مدیری و علی 
زندوکیلی، جدیدترین اثر این گروه اس��ت که در روزهای 

آینده در فضای مجازی منتشر می شود.

فراخوان چهاردهمین جشنواره نقد کتاب
فراخوان چهاردهمین جشنواره نقد کتاب که آذرماه 
س��ال آینده همزمان ب��ا هفته پژوهش برگزار می ش��ود ، 

منتشر شد.
مؤسس��ه خانه کتاب ب��ا هدف ارتقای س��طح کمی 
و کیف��ی نق��د، چهاردهمی��ن دوره جش��نواره نقد کتاب 
را همزم��ان ب��ا هفته پژوه��ش در آذرم��اه 1396 برگزار 

می کند.
 در فراخوان چهاردهمین دوره جش��نواره نقد کتاب 
از همه نویسندگان، مدیران مسئول مطبوعات و نشریات 
داخلی دعوت ش��ده مقاالتی را که برای نخس��تین بار در 
حوزه نقد کتاب در س��ال 1395 منتشر کرده اند، حداکثر 
ت��ا 30 خرداد 1396 به دبیرخانه این جش��نواره ارس��ال 

کنند.
دبیرخانه جش��نواره نق��د کتاب در ته��ران، خیابان 
انقالب، خیابان فلس��طین جنوبی، کوچ��ه خواجه نصیر، 

شماره ۲، طبقه دوم واقع شده است.
عالقه مندان برای اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
الکترونیکی www.naghdeketab.ir مراجعه کنند یا 

با شماره 66415۲55 تماس بگیرند.

»شوخی کردم« سریال نوروزی شبکه پنج شد
مجموعه تلویزیونی »ش��وخی ک��ردم« به کارگردانی 
»مهران مدیری« در ایام نوروز از ش��بکه پنج سیما پخش 

می شود.
ب��ه گزارش ف��ارس، مجموعه »ش��وخی ک��ردم« به 
کارگردان��ی »مهران مدیری« در قالب طنز آیتمی و برای 
پخش در رسانه خانگی با سرمایه گذاری مؤسسه فرهنگی 

گلرنگ رسانه تولید شد.
بن��ا ب��ر این گ��زارش، این س��ریال در 40 قس��مت 
اپیزودیک ساخته شده و در هر قسمت به موضوعی مجزا 

می پرداخت و نامی جداگانه داشت.
مجموعه »ش��وخی کردم« بناس��ت در ایام نوروز هر 

شب ساعت ۲3 از شبکه پنج سیما پخش شود.
مهران مدیری، س��یامک انصاری، مه��ران غفوریان، 
ج��واد رضوی��ان، رضا ش��فیعی جم، نادر س��لیمانی، الله 
صب��وری، نص��راهلل رادش،  ش��قایق رحیم��ی راد، هادی 
کاظم��ی،  محمدرض��ا هدایتی، س��اعد هدایت��ی، عارف 
لرس��تانی، سحر ولدبیگی، نیما فالح، سپند امیرسلیمانی، 
کمند امیرس��لیمانی، ش��بنم فرش��ادجو و س��حر زکریا 

بازیگران مجموعه تلویزیونی »شوخی کردم« هستند.


