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  جواد محرمي
ادامه از صفحه اول

مرحوم سیدضیاء الدين دري در زمان حیات، 
تالش نافرجامي ب��راي تولی��د فیلم حضرت 
زينب)س( و نیز فیلمي درب��اره خلیج فارس 
و اس��تعمار انگلس��تان به خرج داده بود اما به 
گفته خودش همواره او را سر مي دواندند. اين 
س��ردواندن ها همواره در حالي رقم مي خورد 
كه شبكه هاي مختلف سیما براي سريال هاي 
زيرمتوسط و كارگردان هاي میان مايه همیشه 
پول در اختی��ار دارن��د و هیچ وق��ت هم كم 

نمي آورند.
اين موضوع البته تنها ب��ه كارگردان هاي آثار  
ديني و تاريخي محدود نمي شود. صداوسیما 
هم��واره بي رغبتي عجیب��ی به هم��كاري با 
كارگردان هاي��ي نش��ان داده ك��ه در كارنامه 
آنها آثار  خانوادگي روحیه بخش، نش��اط آور و 
اخالق گرا به چشم مي خورد. براي مثال بیژن 
بیرنگ كارگ��ردان آثار  موفقي چ��ون »خانه 
سبز« و »همس��ران« نزديك به دو دهه است 
كه امكان س��اخت هیچ اثري در صداوسیما را 
پیدا نكرده است. او جزو معدود كارگردان هايي 
است كه همواره منتقد جدي پمپاژ ناامیدي، 
تلخي و منفي گرايي بس��یاري از آثار  سینما و 

تلويزيون ايران بوده است. 
  نرم افزار در اختيار دشمن

وقتي به لیس��ت س��ريال هايي ك��ه طي 20 
سال اخیر در صداوس��یما ساخته شده نگاهي 
بیندازي��م به ط��ور واضح ب��ه انبوه��ي از آثار  
برمي خوري��م كه در جذب مخاط��ب و انتقال 
مفاهیم دهان پركن و گل درشت ناموفق عمل 
كرده اند؛ آثار ي كه رنگ و بوي امید، اخالق و 
سبك زندگي صحیح از آن به مشام نمي رسد اما 
سازندگان آن هیچ وقت بیكار نبوده اند. وقتي 
پیگیر اين مي ش��ويد كه نويسنده و كارگردان 
اين آثار  چه كساني هستند مي بینید كه ضعف 
اين آثار  رابطه مس��تقیمي با عقاي��د، افكار و 
گرايش هاي س��ازندگانش دارد. در برهه هاي 
مختلف برخي از آث��ار  الف وي��ژه كه اهمیت 
موضوعات آنها بر هیچ كس پوشیده نیست به 
دست افراد میان مايه و درجه چندمي سپرده 
ش��ده كه اتفاقاً امتحان خود را پی��ش از آن با 

س��اخت آثاری كم ارزش پس داده اند اما هنوز 
از س��اخت اثر قبلي فارغ نشده به پروژه جديد 

دعوت شده اند. 
در اين باره مثال فراوان است. سعید نعمت اهلل 
نويسنده آثار  میان مايه اي اس��ت كه همواره 
دوره ه��اي پ��ركاري را ب��ا تلويزيون پش��ت 
سرگذاشته و به تازگي نیز خبر همكاري مجدد 

او به گوش مي رسد.
 او در گفت و گويي با روزنامه اعتماد كه س��ال 
گذشته انجام ش��ده بخش��ي از اعتقاداتش را 
رونمايي مي كند و عجیب اينكه آن گفت و گو 
منجر به كمترين واكنش��ي از س��وي مديران 
س��یما نمي ش��ود. گويي اين س��خنان را يك 
كارمند جزء بر زبان آورده نه نويسنده اي كه به 
واسطه فیلمنامه هايش خوراك فرهنگي براي 
میلیون ها مخاطب مس��لمان طب��خ مي كند. 
»يك دوره كار تدوين و ف��روش فیلم آن هم 
به صورت يواش��كي! فیلم هاي غیرمجاز انجام 
مي دادم! يك روز به اين نتیجه رس��یدم چون 
درآمدم از جاي ديگري است، اگر سراغ نوشتن 
بروم برايم اتفاق بدي نمي افتد. برخالف آنچه 
همیش��ه مي گويند كه تلويزي��ون زياد دچار 
ممیزي و سانسور مي شود بايد بگويم اينطور 
نیست. امنیت تلويزيون خیلي بیشتر از شبكه 
نمايش خانگي است! خیلي ها به من مي گويند 
نگو من با تلويزيون مش��كل سیاسي دارم، اما 
من مي گويم كه با تلويزيون مش��كل سیاسي 
دارم ولي مي توان��م با بخش نماي��ش آن كار 
كنم. خوش��بختانه همه آدم هايي هم كه ما با 
آنها كار كرديم آدم هاي دموكراتي هس��تند، 
همین آقاي میرباقري، يكي از دموكرات ترين 
مديران تلويزيون است. دوست دارم يك روزي 
قصه عشق عروسي به پدر شوهرش را بنويسم! 

اگر سوئیس بودم حتماً مي نوشتم، كار نمايش 
سرگرم كردن مردم است و هیچ رسالت ديگري 
به جز اين ندارد. خوشبختي تنها در اين است 
كه زندگي را به شیوه خود سپري كني. تا حاال 
ممیزي به كارهاي من نخورده اس��ت! من آن 
چیزي كه خواس��ته ام را نوش��ته ام. به غیر از 
خانواده، كساني را دارم كه س��اعت ها درباره 
خاطرات ش��ان با هم حرف مي زنیم. آدم هايي 
كه نمي توانم اسم ش��ان را بیاورم چون ش��ما 
اجازه چاپ اسم آنها را هم نداريد! من با مرام و 

مسلك اين آدم ها جلو مي روم.
 در مورد همس��رم از بي اهمیت ترين چیز كه 
پوشش اوست گرفته تا تفكراتي كه دارد، همه 
مال خودش اس��ت. زنان در جامعه ما احترام 
ويژه اي را كه بايد داشته باشند، ندارند. زن ها 
همیش��ه نقطه اتكاي فیلم هاي م��ن بوده اند. 
مديريت وقت شبكه، زمان پخش »رستگاران« 
به من مي گفت خیلي فمنیس��تي مي نويسي 
اما من به او گفتم فمنیس��تي نیست، واقعیت 
است! كاراكترهاي من در يك جامعه عصباني 
و خشمناك زندگي مي كنند. خیلي حرف ها در 
دلم است كه نمي توانم بزنم چون زندان ها به 

اندازه كافي براي همه جا دارد.«
  سكوالريسم پنهان 

اين آقاي نويس��نده خوش��حال با وجود سن 
كم تا به حال بی��ش از 10 برابر آدم هايي مثل 
میرباقري و مرحوم دري با رسانه ملي همكاري 
كرده است. عقیق1396، زير پاي مادر1396، 
پش��ت بام ته��ران، 1394، میكائیل 1394، 
مدين��ه1393، مادران��ه1392، ديوار1391، 
جراحت1389، زير هشت1389و رستگاران 
1388 تعدادي از آثاري هس��تند كه سوگلي 
لیبرال مسلك رسانه ملي آنها را براي مخاطبان 
ايراني نوشته است. آدم هاي س��اده لوح قطعاً 
مي گويند رس��انه ملي از تخصص او استفاده 
كرده و اين ربطي به مثاًل مرام فكري و عقیدتي 
او ندارد اما حقیقت اين است كه آنچه با عنوان 
سكوالريسم پنهان در آثار  نمايشي تلويزيون 
ايران رواجي سیل آس��ا دارد با همین مغلطه 
كردن ه��ا جريان پیدا كرده اس��ت. ش��ايد به 
كارگیري اين عناصر ب��راي برخي بخش هاي 
سخت افزاري نتیجه بدهد اما وقتي نرم افزارتان 
را به دست مهره هايي سپرديد كه مرام فكري 
دش��من ش��ما را قبول دارند قطعاً به فرهنگ 
مردم ظلم كرده ايد. وقتي به صفحه ش��طرنج 
و آراي��ش نیروها نظ��ر مي اندازيم، مش��اهده 
مي كنیم عمر معدود افراد امتحان پس داده اي 
كه شوق و اشتیاق ديني و ملي و فهم تكنیكي 
خ��ود را بارها با آثارش��ان اثب��ات كرده اند در 
تنگناها و پیچ و خم هاي سازمان صداوسیما در 
حال تلف شدن است تا به نقطه پايان زندگي 
برسند و در اين میان كوتوله هاي فكري جوالن 
مي دهند. براي ويراني يك كش��ور كافي است 
مس��ئولیت هاي مهم و راهبردي فرهنگ را به 
آدم هاي بي كفايت بسپاريد تا همین مهره هايي 
كه آنها را دست كم مي گیريم از درون همه چیز 

را دچار فروپاشي كنند.

 میرباقری
 قربانی بازی میان مایگان سکوالر

به حاشيه راندن نخبگان و ميدان دادن به ميان مايه ها سكوالريسم پنهان را رواج مي دهد 

  محمد صادقي
ارش�اد  و  فرهن�گ  وزي�ر  صالح�ي  س�يدعباس 
تمدن س�از  پايه ه�اي  از  يك�ي  را  وق�ف  اس�امي، 
اس�ام دانس�ت ك�ه باع�ث ت�وازن اجتماعي مي ش�ود. 
وزير ارشاد كه در مراسم تكريم و معارفه رئیس سازمان اوقاف 
و امور خیريه حضور داشت با بیان اينكه وقف عنصر جهش ساز 
براي تمدن اسالمي بوده اس��ت، گفت: در حوزه وقف يكسري 
كارها بايد سرعت بگیرد، گستره واقفین يكي از مسائلي است 
كه بايد به آن  توجه ك��رد، نبايد فراموش كرد ك��ه وقف براي 
طبقات اجتماعي خاصي نیست و در اصل وقف سن، جنسیت 
و  طبقات خاصي را در بر نمي گیرد، همچنین وقف زمان ندارد 
ولي دايره حوزه وقف مي تواند دايره بسیار متنوعي باشد، صرفاً 
افراد متمول دايره وقف نیستند.  وي با اشاره به اينكه اكنون با 
ابزارهاي جديد موضوع وقف راحت تر شده است، افزود: امروز 
حوزه معنوي، دين��ي، علمي و زندگ��ي اجتماعي بخش هاي 
مختلفي دارد، دامنه وسیعي براي اين وقف ها مي توان انديشید، 
درواقع گس��تره انگیزه ها مي تواند با يك گستره وسیع تر ديده 
شود، هرچند باالترين انگیزه بايد معنوي باشد اما انگیزه هاي بقا 
و جاودانگي مي تواند در وقف رسمیت پیدا كند.  صالحي خاطر 
نش��ان كرد: ابزارهاي نوين ارتباطي به اندازه ابزارهاي سنتي 
میسر و  جدي است، گسترش شفافیت بس��یار مهم است زيرا 
اين گسترش اعتمادسازي مي كند. شفافیت در هزينه، منابع و 
 اجراي نیت هاي واقفین و كارآمدي و  گستره شفافیت مي تواند 

وقف را از منظر كمي و كیفي بارور كند. 

وزير ارشاد در انتها گفت: گس��تره همكاري حاكمیت و دولت 
بايد بیشتر شود زيرا اگر مي خواهیم  از وقف براي تمدن سازي 
استفاده كنیم، نیازمند هماهنگي هاي بیشتر دولتي و حاكمیتي 
هس��تیم، حاكمیت باي��د به اين مرز برس��د كه وق��ف يكي از 
نقطه هاي اصلي براي تمدن سازي است.  در ادامه اين مراسم، 
حجت االسالم والمسلمین محمدي گلپايگاني، رئیس دفتر مقام 
معظم رهبري در سخناني با اشاره به ضديت حكومت پهلوي 
با فرهنگ وقف و فروش زمین هاي وقفي، گفت: امام راحل بعد 
از انقالب مجدداً اين وقف ها را احیا كردند، همچنین فراموش 
نشود كه بزرگ ترين مسئله در سرلوحه وقف بايد تبلیغ دين و 
اسالم باشد.  حجت االسالم محمدي تأكید كرد: سازمان اوقاف 
و امور خیريه بعد از انقالب شكل گرفت و توانست بركات زيادي 
را به قشرهاي مختلف بدهد، از گزارشات امروز سازمان  اوقاف 
و امور خیريه مي توان فهمید كه اين سازمان چه خدماتي را به 

جامعه ارائه داده است. 

به بهانه انتشار عكس تأسف آور همنشيني ۲ بازيگر با مجرم غائله دراويش گنابادي

اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد

حكمت 11۲
ه�ر ك�س م�ا اه�ل بي�ت 
پيامبر)ص( را دوست بدارد، 
پس بايد فقر را چونان لباس 

رويين بپذيرد. 

در لوكيشن فيلم محمد رسول اهلل)ص( 

كويتي ها فيلم امام علي)ع( را در ايران مي سازند

 The« مديرعامل شركت س�ينمايي نور تابان از س�اخت فيلم
Tale of The Heavens« )قص�ه اي از آس�مان( ك�ه قص�ه 
زندگي امام علي)ع( را روايت مي كند و توس�ط عباس يوسفي 
كارگ�ردان كويت�ي در ش�هرك پيامب�ر اعظ�م در لوكيش�ن 
فيل�م »محم�د رس�ول اهلل)ص(« س�اخته ش�ده، خب�ر داد. 
محمدرضا صابري در گفت وگو با فیلم نت نیوز، درباره ساخت فیلم 
»The Tale of The Heavens« )قصه اي از آسمان( كه روايتگر 
قصه زندگي امام علي)ع( است و توس��ط عباس يوسفي كارگردان 
كويتي در شهرك پیامبر اعظم ساخته شده است، گفت: »اين فیلم 
محصول ش��بكه كربال اس��ت و تمامي عوامل و بازيگران آن عراقي 
هستند. فقط كارگردان فیلم كويتي اس��ت و هیچ كدام از عوامل و 

بازيگران ايراني در اين فیلم حضور نداشتند.«
او ادام��ه داد: »لوكیش��ن مك��ه و مدينه ك��ه براي فیل��م »محمد 
رسول اهلل)ص(« ساخته شده بود از طرف مؤسسه نور تابان در اختیار 
اين تیم فیلمسازي قرار گرفت تا آنها بتوانند فیلمي درباره حضرت 

علي)ع( بسازند.« صابري درباره اكران اين فیلم در ايران گفت: »هنوز 
در مورد پخش فیلم »The Tale of The Heavens« )قصه اي 
از آسمان( در ايران صحبتي نشده است، اگر قرار به پخش در ايران 
باشد قطعاً از طريق رسانه ها و به صورت رسمي اطالع رساني خواهد 
شد.« او همچنین اظهار كرد: »لوكیشیني كه براي فیلمبرداري فیلم 
»محمد رسول اهلل)ص(« به كارگرداني مجید مجیدي ساخته شده 
امكانات و قابلیت هاي زيادي دارد و براي ساخت آن زحمت زيادي 
كشیده شده است. اين لوكیشن مي تواند براي ساخت بسیاري از آثار 
سینمايي و تلويزيوني مورد استفاده قرار بگیرد و ما هم قصد داريم 
اين امكان را در اختیار گروه هاي فیلمسازي و برنامه سازي كه تمايل 
به اس��تفاده از آن داشته باش��ند، قرار دهیم.« لوكیشن اصلي فیلم 
سینمايي »محمد رسول اهلل)ص(« در ش��هرك پیامبر اعظم)ص( 
بود كه طبق برنامه ريزي انجام ش��ده س��اخت آن در شهريور سال 
1390 مصادف با عید قربان به پايان رس��ید. میلژن كركا كلژاكويچ 
طراح دكور فرانسوي كه جايزه سزار و آكادمي فیلم اروپا و همچنین 
نامزدي دريافت جايزه اِمي را در كارنامه خ��ود دارد، طراحي دكور 
اين فیلم را بر عهده داشت.  اين لوكیش��ن در آغاز كار 100 هكتار 
پیش بیني شده بود اما با پیشرفت ساخت اين فیلم سینمايي و نیاز 
به فضاهاي بیشتر براي ساخت دكور و همچنین طرح ساخته شدن 
قسمت دوم و سوم از فیلم »محمد رس��ول اهلل)ص(« اين مساحت 
گس��ترش پیدا كرد و در نهايت با 220 هكتار مساحت، دكورسازي 
در آن انجام ش��د.  در اين شهرك، ماكت ش��هرهاي مكه و مدينه با 
مش��خصات 1400 س��ال قبل، در مقیاس يك به يك )مختصات 

واقعي( طراحي و ساخته شده است .

 بزرگ ترين نمايش ميداني كشور
 همزمان با اربعين اجرا مي شود

بزرگ تري�ن نمايش ميداني 
كش�ور با عنوان »رس�ول« 
همزمان با اربعين حس�يني 
س�عيد  كارگردان�ي  ب�ه 
اسماعيلي و به همت منطقه 
گردش�گري  فرهنگ�ي- 
عباس آباد اجرا خواهد شد. 
به گ��زارش »ج��وان« به نقل 
از رواب��ط عموم��ي منطق��ه 

فرهنگي- گردش��گري عباس آباد، اين نمايش در بوس��تان نوروز همین مجموعه 
فرهنگي، به وسعت 12هزار متر مربع به مدت 13 شب و با ظرفیتي معادل 5 هزار نفر 
در هر شب میزبان عالقه مندان خواهد بود. منطقه فرهنگي- گردشگري عباس آباد 
قطب فرهنگي و گردشگري اس��ت كه در نقطه مركزي تهران، میزبان شهروندان و 
گردشگران داخلي و خارجي است. اراضي عباس آباد، نگین سبز تهران با مجموعه هاي 
بوستان آب و آتش، پل طبیعت، بوستان طالقاني، آسمان نماي گنبد مینا، بوستان 

نوروز و باغ نمايش به ارائه خدمات فرهنگي- هنري به عموم مردم مي پردازد. 
نمايش »رس��ول« روايت دلباختگي خالفكاري قديمي به نام رس��ول دادخواه در 
خیاباني به امام حسین)ع( است كه در بستري دراماتیك در زمانه شخصیت اصلي و 
رخدادهاي صحراي كربال روي صحنه مي رود. اين نمايش محصول تازه اي از گروه 
نمايشي فصل شیدايي است كه در سال هاي گذشته با محوريت دفاع مقدس در نقاط 
مختلف شهر تهران و در 12 استان كشور روي صحنه رفت و مخاطبان بسیاري در 

سراسر كشور داشته است. 

عاكف در رونمايي از كتاب »بزم باران«:
 كتاب  من حوادث تروريستي اهواز
 و مجلس را پيش بيني كرده بود

س�عيد عاكف در نشس�ت رونمايي از كتاب »بزم باران« 
گفت: كتاب هاي من از جمله »گمش�ده در مزار شريف« 
حوادث تروريستي اهواز و مجلس را پيش بيني كرده بود. 
به گزارش مهر، مراسم رونمايي از كتاب »بزم باران« و »گمشده 
در مزار شريف« شامل نگاهي به زندگي شهید حبیب لك زايي 
به قلم س��عید عاكف ديروز در محل س��تاد راهیان نور تهران 
برگزار ش��د.  در اين مراسم سعید عاكف در س��خناني عنوان 
كرد: من حدود 25 س��ال قبل در مشهد طلبه بودم و البته كار 
نويسندگي هم انجام مي دادم. وقتي اصرارهاي رهبري را درباره 
ضرورت قدم برداشتن براي زنده  نگه داشتن ياد شهدا ديدم، 
تصمیم گرفتم در اين راه جدي تر وارد ش��وم. ت��ا پیش از اين 
تصمیمي براي انتشار آثارم نداشتم و از خیر انتشار آنها گذشته 
بودم. دو كتابم يعني »خاك هاي نرم كوشك« و »رقص در دل 
آتش« آن زمان نوشته شده بود. دو سال براي انتشار خاك هاي 
نرم كوشك سختي كشیدم، جلوي انتشارش را گرفته بودند تا 
اينكه در نهايت موفق به انتشارش شدم. اين دو كتاب به دنبال 
پررنگ ش��دن دغدغه هاي من براي جلوگیري از نفوذ جريان 
شوم وهابیت در كشور نوشته شد. ما شاهد بوديم كه چگونه در 
اين سال ها كشور ما آلوده به اين جريان شوم شد و چه اتفاقاتي 
به دنبالش رخ داد. ب��ه باور من اتفاقات مجل��س و حرم امام و 
بعدش اهواز كمترين حاصل حضور اين جريان شوم در كشور 
است. من سعي كردم با محوريت شهیدان محمد ناصر ناصري 
و حبیب لك زايي در اين دو كتاب به اين موضوع وارد شوم. در 
كتاب »گمش��ده در مزار شريف«، ما يك س��ال قبل از حادثه 
مجلس نسبت به وقوع اين دست اتفاقات هشدار داده بوديم اما 
فقط با اين پاسخ روبه رو شدم كه عاكف تو توهم توطئه داري. 
در بزم باران هم ما درباره اس��تان محروم سیستان و وضعیت 
شیعیان در آنجا و نفوذ جريان وهابیت در اين استان صحبت 

كرده ايم كه امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد. 
.......................................................................................................

 اضافه شدن تئاتر به فصل جديد »خندوانه«
بخش�ي از فصل جديد برنامه »خندوانه« به اجراي تئاتر 
توسط گروه هاي نمايشي مختلف اختصاص خواهد داشت. 
به گزارش فارس، فصل جدي��د برنامه »خندوانه« يك بخش 
تازه خواهد داشت كه حاصل همكاري مشترك رامبد جوان، 
مديريت حمید پورآذري و برخي گروه هاي نمايشي خواهد 
بود.  اين بخش ه��ا در ژانرهاي گروتس��ك ت��ا كمدي روي 
صحنه مي رود و قرار بر اين ش��ده تا نمايش ها زير 20 دقیقه 
تولید و آماده اجرا ش��وند. در همین زمینه برخي گروه هاي 
نمايشي فعالیت خود را با خندوانه آغاز كرده اند.  شهاب الدين 
حس��ین پور كارگردان تئاتر گفت: من با ي��ك نمايش به نام 
»آهو« نوش��ته اس��الومیر مروژك و دراماتورژي محمدامیر 
ياراحمدي به اين پروژه پیوس��ته و قرارداد بسته ام. به نظرم 
اولین گروهي هستم كه با اين پروژه همكاري كردم و مسلماً 
برنامه آزمون و خطاهايي خواهد داشت كه با مديريت هر دو 
طرف به زودي به يك اتفاق ب��زرگ و خوب فرهنگي تبديل 

خواهد شد. 
.......................................................................................................

در 3 پايانه مرزی با عراق ايجاد شد
سينمای سيار براي زائران اربعين

رئيس س�ازمان فرهنگ�ي- هنري ش�هرداري ته�ران از 
شروع فعاليت اولين سينماسيار در سه پايانه مرزي ايران 
و عراق خبر داد و گف�ت: براي زائران امام حس�ين)ع( هر 
شب دو فيلم س�ينمايي در دو نوبت نمايش داده مي شود. 
به گزارش فارس به نقل از رسانه خبري سازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران، سعید اوحدي رئیس سازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران گفت: به همت قرارگاه فرهنگي - هنري مردمي 
اربعین اولین »سینماسیار« در مرزهاي خروجي كشور فعالیت 
خود را روز جمعه 2۷ مهر و با نمايش دو فیلم س��ینمايي براي 
زائران امام حسین)ع( آغاز كرد و تا هشتم آبان ادامه دارد.  وي 
افزود: در اين سینماسیار دو فیلم سینمايي »تنگه ابوقريب« و 
»به وقت شام« در سه مرز مهران، شلمچه و چذابه و در دو نوبت 
س��اعت 19 و 21 براي زائران نمايش داده مي شود.  اوحدي با 
اش��اره به اينكه اين دو فیلم هر دو در سي وششمین جشنواره 
فیلم فجر موفق به دريافت چندين سیمرغ بلورين شده اند، گفت: 
دلیل انتخاب اين دو فیلم توجه به زندگي شهداي دفاع مقدس 
و ش��هداي مدافع حرم و الگو گیري از زندگ��ي اهل بیت)س( 
اس��ت.  رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري در ادام��ه بیان كرد: 
قرارگاه فرهنگي- هنري مردمي اربعین با مجموعه فعالیت هاي 
فرهنگي- هنري و با تأكید بر استفاده از ظرفیت هاي مردمي در 
ايام سوگواري اربعین حسیني از 2۷ مهر تا هشتم آبان همراه با 
زائران خواهد بود. از جمله فعالیت هاي اين قرارگاه سوگواره شعر 
آيیني »قتیل العبرات« اس��ت كه اين برنامه با حضور مشترك 

شاعران آيیني ايراني و عراقي برگزار مي شود. 

    خبر کوتاه

 مصطفي شاه كرمي
عكس و خبر ديدار امیرحس��ین صديق و ستاره اسكندري 
با پوريا ن��وري يكي از عام��الن حمله وحش��یانه به مردم و 
مأموران نیروي انتظامي در جريان غائله سال گذشته خیابان 
پاسداران تهران كه به حكم »رأفت اسالمي« آزاد شده، بار 
ديگر اثبات كرد كه نداي »اگر دين نداريد الاقل آزاده باشید« 

امام حسین)ع(، همچنان از سوي برخي شنیده نمي شود. 
چند روز پیش خبر حمايت مارك رافالو، بازيگر، كارگردان، 
تهیه كننده و فیلمنامه نويس امريكايی كه تاكنون س��ه بار 
نام��زد دريافت جايزه اس��كار بهترين بازيگر مرد ش��ده، از 
مردم مظلوم يمن باعث شد تا مواضع فرصت طلبانه برخي 
چهره هاي س��ینمايي و... كه اين روزها برايش��ان از عنوان 
سلبريتي اس��تفاده مي كنند برايم غامض تر و پیچیده تر از 
قبل گردد. اين سلبريتي غیرمس��لمان كه در جامعه اي به 
معناي واقعي كلمه لیبرالیس��تي با ارزش هاي اومانیستي 
و سكوالريزه ش��ده متولد و بزرگ ش��ده در آخرين اظهار 
نظر ويدئويي كه منتش��ر كرده مي گويد: »س��ه سال است 
كه اياالت متحده و عربستان سعودي جنگي سري را آغاز 
كرده اند و فجیع ترين فاجعه انساني را رقم زده اند و 8میلیون 
نفر انس��ان را در يك قدمي مرگ از قحطي قرار داده اند. نه 
تنها دولت امري��كا هواپیماهاي ما و موش��ك ها و آموزش 
نظامي براي عربستان فراهم مي كند بلكه به طور ويژه نقاط 
مورد نظر براي ه��دف قرار دادن را نیز ب��راي هواپیماهای 
عربس��تان تعیین و س��وخت اين هواپیماها را نیز برايشان 

فراهم مي كند...«
حاال درست به فاصله چند روز بعد خبري در توئیتر با عكس 
دو بازيگر سینما و تلويزيون خودمان با اين جمالت منتشر 
شده: »پوريا نوري آزاده شده اس��ت، دو هنرمند عزيز خانم 
س��تاره اس��كندري و آقاي امیرحس��ین صديق به ديدنش 

رفته اند...]؟![« 
موضوعي كه در رابطه با اين خبر حائز اهمیت اس��ت اينكه 
چطور مي ش��ود افرادي در كنار مس��ببان متوحشانه ترين 
اتفاقات جامعه بشري در هزاره سوم بايستند و عكس شادمانه 
بگیرند اما در عین حال نگران انسانیت و جامعه دموكراتیك 
باشند؟! از همان ابتداي انتشار اين خبر تا لحظه نوشتن اين 
مطلب چهره شهید مظلوم محمدحسین حداديان از جلوي 
چشمانم دور نمي شود.  اي كاش حداقل در مواردي مثل اين 
اتفاق و براي روشن تر شدن چهره قاتل و جلوگیري از عوض 
كردن جاي جالد و شهید مالحظات را كنار مي گذاشتیم و 
از حقايق و بلكه واقعیات صريح تر حرف مي زديم.  اي كاش 

افرادي كه پیكر ش��هید حداديان را از نزدي��ك ديده بودند 
مي گفتند امثال همین پوري��ا نوري كه ام��روز در كنار دو 
س��لبريتي فاقد هر گونه آزادانديش��ي و آزادگي با چهره اي 
متبسم نشسته چه باليي بر سر پیكر اين شهید مظلوم آورده 
بودند. كاش به اين سلبريتي ها و برخي منفعالن تحت تأثیر 
فضاي مجازي مي شد گفت كه وقتي پیكر محمدحسین را 
پیدا كردند بخشي از جمجمه اش به ضرب میلگرد متالشي 
ش��ده بود. همین مناديان زنده باد دوس��تدار انسانیت! در 
نهايت س��بوعیت، میلگرد عاج داري را در چش��م و سر اين 
جوان مظلوم فرو كرده بودند و موقع��ي كه ملعون باباجاني 
با اقتدا به همپالكي هاي داعش��ي اش اتوبوس جنونش را به 
سمت مردم حركت داده بود، چهره و صورت شهید حداديان 
و چند نفر ديگ��ر... اصاًل قابل ديدن نب��ود! وقتي خبر ديدار 
امیرحسین صديق و ستاره اس��كندري را در توئیتر ديدم، 
همه اين توصیفات مانند فريم به فريم از جلوي چش��مانم 

عبور مي كردند. 
واقع��اً چ��را در انع��كاس واقعي و ب��دون روت��وش نتیجه 
وحشي گري افرادي مثل پوريا نوري و ديگر درويش نماهاي 
فاجعه آفرين در گلس��تان هفتم خیابان پاسداران مسامحه 
و خودسانس��وري مي كنیم تا میدان و عرصه به دست افراد 
بي س��واد و بي بصیرتي مثل اين دو نفر بیفتد؟! چرا كس��ي 
نمي گويد پیكر محمدحسین را با پنبه و پارچه و... بازسازي 
كردند تا مادرش همه آنچه را كه بر جوانش رفته بود نبیند؟! 
رنج و غصه نوش��تن اوض��اع پیكر برخي از ش��هداي فاجعه 
غیرانس��اني دراويش دروغین رنج آور اس��ت ام��ا واقعیت 
اين اس��ت كه ديدن چهره خندان سرش��ار از بالهت چند 
معلوم الحال كه س��ر در توبره بیت المال مسلمانان دارند در 
كنار قصاباني كه دي ماه 96 نشان دادند خلف واقعي عامالن 
كش��تار وحش��یانه صبرا، ش��تیال، صنعا و ُحديده هستند، 

همچون خاري در چشم و استخواني در گلو است. 

وزير ارشاد: 

»وقف« زيرساخت و نرم افزار جامعه اسامي را شكل مي دهد
    دریچه

عم��ر مع��دود اف��راد امتح��ان 
پس داده اي كه ش��وق و اش��تياق 
ديني و ملي و فهم تكنيكي خود را 
بارها با آثارشان اثبات كرده اند در 
تنگناها و پيچ و خم هاي سازمان 
صداوسيما در حال تلف شدن است


