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 حمايت از كودكان مظلوم دنيا 
در راهپيمايي اربعين

غرفه بين المللي »براي يك دوس�ت« با ه�دف حمايت و 
همراهي با كودكان مظل�وم دنيا در روزه�اي راهپيمايي 

اربعين برپا مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مركز اوج كودك و 
نوجوان، اين غرفه از روز هاي 29 آبان ماه تا ششم آذر ماه با ارائه 
خدمات به كودكان كه شامل پذيرايي، فعالیت هاي فرهنگي و 
آموزشي است، از كودكان حاضر در راهپیمايي اربعین استقبال 
مي كند. همچنین در كنار اين پذيرايي هر يك از كودكان حاضر 
در راهپیمايي، هديه اي را براي يكي از كودكان مظلومي كه به 
دلیل جنگ يا مشكالت ديگر در سرتاس��ر دنیا در راهپیمايي 
حاضر نش��ده اند، هديه اي آماده مي كند و از طريق پست براي 
او ارس��ال مي كند.  در بخش جنبي غرفه »براي يك دوست« 
نقاشي طولي با موضوع اربعین توس��ط كودكان در بازه زماني 
راهپیمايي كش��یده مي ش��ود كه مي تواند يكي از بزرگ ترين 
نقاشي هاي كشیده ش��ده در دنیا لقب گیرد.  در نهايت طومار 
اعتراض به جنايات آل سعود علیه كودكان مظلوم يمن در اين 
غرفه به امضاي زائران حرم امام حس��ین )ع( مي رسد و پس از 

اتمام راهپیمايي، به مراكز بین المللي ارائه مي گردد. 

    اربعین

    محمدصادق عابديني
در حاش�يه بزرگ�راه هم�ت و در ش�مال 
زمين ه�اي مص�اي ته�ران، جايي اس�ت كه 
نقطه رهايي آغاز مي ش�ود؛ نقطه اي كه شروع 
يك ارتب�اط جدي�د با دف�اع مقدس اس�ت. 
اجراي نمايش محیطي »نقط��ه رهايي« از هفته 
گذشته آغاز شده است؛ نمايش��ي كه قرار بود در 
هفته دفاع مقدس اجرا شود اما بنا به داليلي اين 

كار به هفته آخر مهر ماه و اوايل آبان منتقل شد. 
براي رسیدن به »نقطه رهايي« نبايد روي نشاني 
كه در رس��انه ها به عنوان محل اجرا عنوان شده، 
حس��اب كرد. آدرس كمي گیج كننده است ولي 
باالخره در حاشیه اتوبان همت محل اجرا را پیدا 
مي كنیم.  از ورودي طراحي شده با ادوات نظامي 
و پخش صداي سخنراني درباره ارزش هاي دفاع 
مقدس، فضا با آنچه در حاشیه يك اتوبان شلوغ در 
جريان است، تغییري كلي مي كند. پیش از شروع 
رس��مي جريان نمايش نقطه رهاي��ي، در فضاي 
طراحي شده، فعالیت هاي فرهنگي انجام مي شود؛ 
غرفه كتاب، دشمن شناسي، طراحي و حتي توزيع 

چاي صلواتي كه طرفداران زيادي هم دارد. 
نمايش نقطه رهايي، كاري از گروه جهادي چشمه 
كوثر اس��ت، پیش از آغاز نمايش فرصتي دست 
مي دهد تا با محمدجواد فخیم جو، مس��ئول اين 
گروه و مجري طرح، گپ و گفت كوتاهي داش��ته 
باشیم. فخم جو مي گويد: اين نمايش از سال 94 در 
حال اجراست و ابتدا در محیطي سه هكتاري در 
منطقه سعادت آباد تهران اجرا شده و سال بعد با 
كمك سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران، نمايش 
براي اردوهاي راهیان نور دانش آموزي در منطقه 
دوكوهه اجرا شده است؛ نمايش��ي كه در 20 روز 
میزبان بیش از 30هزار نف��ر از دانش آموزان بوده 
است.  مجري طرح نمايش محیطي »نقطه رهايي« 
درباره اجراي امس��ال مي گويد: از دوشنبه هفته 
گذشته اجرا آغاز شده و تا چهارشنبه اين هفته به 
مدت 10 شب ادامه خواهد داشت و شايد به خاطر 
برنامه هاي اربعین چند روز تعطیل شود و بايد ديد 
بعد از آن اجراي نمايش تمديد مي شود يا خیر! وي 
مي افزايد: هر شب چهار اجرا داريم كه اجراي اول 
از ساعت 18:30 دقیقه شروع مي شود و تقريباً هر 
اجرا نزديك به 1/5ساعت تا يك ساعت و 40 دقیقه 

به طول مي انجامد. 
فخیم جو با بیان اينكه در هر اجرا نزديك به 150 
تا 200 نفر تماش��اگر براي نمايش در نظر گرفته 
شده است، مي افزايد: »ورود ما به نمايش با پخش 
ويدئويي آغاز مي شود كه در حوادث صدر اسالم تا 

جنگ تحمیلي و داعش و سوريه در مدت نزديك 
به 10 دقیقه مرور مي شود.« 

    از اعزام تا شهادت 
محمدمه��دي فخیم ج��و، ب��رادر محمدجواد و 
كارگردان هنري نماي��ش »نقطه رهايي«، درباره 
آيتم هاي نمايش »نقطه رهايي« مي گويد: كار در 
زمیني 10 هكتاري اجرا مي شود و نمايش داراي 
9 آيتم اس��ت. فخیم جو درب��اره طراحي آيتم ها 
كه برگرفته از حوادث دوران دفاع مقدس اس��ت، 
توضیح مي دهد: »با مشورت دوستان طراحي ها را 
انجام داده ايم. در اين نمايش محیطي 15 بازيگر 
اصلي و نزديك به 30 تا 40 هنرور حضور دارند.« 

او درباره تغییرات نمايش نس��بت ب��ه اجراهاي 
گذشته توضیح مي دهد: »امسال نسبت به اجراي 
قبل ما 50 درصد تغییرات داش��ت و امس��ال هم 
بین 60 تا 70 درصد تغییرات داش��ته ايم. تفاوت 
ما با كار هاي صحنه اي اين اس��ت كه همه چیز از 
نمايشنامه و ديالوگ ها از قبل طراحي نشده و ما هر 

لحظه امكان تغییرات و بداهه گويي داريم.« 
نمايش با فضاي طنز آغاز مي شود، اولین آيتم بعد 
از نمايش فیلم، باز س��ازي محیط حیاط مسجد 
اس��ت. نوجواني با لهجه مش��هدي كه در نمايش 
اسمش »حسین نوري« است، مي خواهد هر طور 
كه ش��ده به جبهه برود. برادر بزرگ تر »حسین« 
شهید شده و مسئوالن اعزام به همین دلیل و سن 
پايین اين نوجوان، سعي مي كنند مانع رفتن وي 
شوند. اين آيتم كه تا حد زيادي جنبه طنز دارد، 
يادآور فیلم هايي از جنس »اخراجي ها 1« است. 
آيتم دوم نمايشي، بازسازي محل اعزام رزمندگان 
است. حسین، سوار اتوبوس اعزام شده اما مسئول 
اعزام وي را مي شناس��د و مانعش مي ش��ود، اين 
نوجوان با جع��ل رضايت نامه اولیا و دس��تكاري 
شناسنامه، تالش مي كند نظر مثبت مسئوالن را 
جلب كند اما در نهايت موفق نمي شود. تماشاگران 
بعد از اين آيتم، به میدان مین مي روند؛ جايي كه 
در شب عملیات بايد معبري از میان میدان مین باز 
شود. تنها تخريب چي حاضر در میدان بعد از روشن 

شدن مین منور، براي لو نرفتن عملیات روي مین 
مي خوابد و به شهادت مي رس��د و در اين شرايط 
»حسین« از راه مي رسد و وارد میدان مي شود و او 
هم در نهايت با انفجار مین، ضمن باز كردن معبر، 

شهید مي شود. 
از اين آيتم به بعد، ديگر، آيتم ها مستقل از يكديگر 
اجرا مي شوند. تماش��اگران در میدان نبرد شاهد 
شهادت نیروهاي ايراني و تیر خالص زدن نیروهاي 
بعثي به مجروحان هس��تند. در پايان اين بخش، 
شهیدان معناي آيه ش��ريفه » َواَل تَْحَسَبَنّ الَِّذيَن 

ُقِتُلوا...« را روي لباسشان به نمايش مي گذارند. 
    بازسازي كانال كميل و كرباي4

تماش��اگران نمايش »نقطه رهايي« پس از عبور 
از میدان نبرد، شاهد بازسازي كانالي هستند كه 
گردان كمیل در آن پنج روز ب��دون آب و غذا در 
محاصره مقاومت كرد و در آن سردار ابراهیم هادي 
به شهادت رسید. مظلومیت شهدا و شهادت آنها 
كه شباهت زيادي به واقعه كربال دارد، باعث تأثر 
تماشاگران ش��د. در گوش��ه و كنار محل نمايش 
بانوان��ي محجبه چادر را به روي صورت كش��یده 
و آرام گريه مي كنند. بازس��ازي بعدي متعلق به 
عملیات كربالي 4 است، داستان واقعي شهادت 
يك غواص كه سرگذشت خاصي دارد در اين بخش 
باز نمايي مي شود. از آنجاست كه بازديد كنندگان 
روي پل هاي خیبري مي روند. اين پل ها بازسازي 
عملیات خیبر و پل هايي است كه رزمندگان ايراني 
براي عبور از اروند ساختند. تماشاگران با عبور از 
اين پل ها كه روي آب مي لغزند، متوجه ش��رايط 
ويژه اي كه نیروهاي رزمنده در عملیات با آن مواجه 

بودند، مي شوند. 
    بيمارستان صحرايي و دكتر دست تنها

دو آيتم آخر نمايش نقط��ه رهايي باز هم به بحث 
شهادت مي پردازد. بیماستان صحرايي با نیروهايي 
مجروح كه ب��ه دلیل نرس��یدن دارو و امكانات به 
شهادت مي رسند. پزش��كي كه گرفتن تخصص 
در امريكا را رها كرده و به جبهه آمده است در اين 
بیمارستان دست تنها در حال مداواي مجروحان 
اس��ت. مواجهه وي با رزمنده اي ك��ه برادرش به 
شهادت رسیده يكي از نقاط عطف نمايش نقطه 

رهايي است. 
آخرين بخش از نمايش در نخلس��تان مي گذرد و 
داستان تفحص شهدا و چش��م انتظاري مادران و 
پدران شهداي جاويداالثر كه بعد از حدود 30 سال 

هنوز منتظر بازگشت فرزندشان هستند. 
    تفاوت »نقطه رهايي« با ديگر نمايش ها

تفاوت بزرگ نمايش »نقطه رهاي��ي« با ديگر 
نمايش هاي میداني ك��ه در حوزه دفاع مقدس 
اجرا شده اين است كه سن و محل اجراي نمايش 
ثابت نیست و تماشاگر حین حركت به آيتم هاي 
نمايشي مي رسد. اگر چه به گفته مجريان اين 
نمايش، برخي رزمن��دگان قديمي دوران دفاع 
مقدس نقد هايي براي اين نمايش داش��ته اند، 
اما نسل هاي جديد كه مواجهه اي با دوران دفاع 
مقدس نداش��ته اند، تجربه خوبي از حضور در 

نمايش »نقطه رهايي« دارند. 
اين نمايش به همت سازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران و با مشاركت سپاه پاسداران، 
ارتش، مصالي تهران و چند نهاد فرهنگي ديگر 
برگزار مي شود و عالوه بر ش��هروندان تهراني، 
مورد توجه ديپلمات هاي خارجي مقیم ايران نیز 

قرار گرفته است. 

گزارش ميداني »جوان« از برگزاري بزرگ ترين نمايش محيطي با موضوع دفاع مقدس

رسيدن به »نقطه رهايي« با پاي پياده

   فرزين ماندگار
 تهيه كنن�ده انيميش�ن س�ينمايي »فيلش�اه« مي گويد 
مح�دود ك�ردن انيميش�ن هاي س�ينماي اي�ران ب�ه 
يك س�يمرغ در جش�نواره ملي فيل�م فجر در ن�گاه اول 
اقدامي ش�تاب زده به نظ�ر مي رس�د و امي�دوارم انگيزه 
داروغه زاده از اين اقدام صرفاً كاهش فشار رسانه ها نباشد.

با انتشار فراخوان سي و هفتمین جش��نواره ملي فیلم فجر در 
21 مهرماه، مشخص شد سیمرغ بلورين ويژه  هیئت داوران به 
بهترين فیلم پويانمايي سینمايي، به لیست جوايز اين رويداد 
اضافه شده است.  حامد جعفري تهیه كننده انیمیشن سینمايي 
»فیلشاه« و رئیس هیئت مديره گروه »هنرپويا« درباره اضافه 
شدن سیمرغ انیمیش��ن به اين دوره از جشنواره گفت: خیلي 
خوش��حالیم كه تالش هاي گروه »هنرپويا« با همكاري خوب 
فعاالن رسانه اي توانست مؤثر واقع ش��ود به طوري كه شاهد 
توجه بیشتر مسئوالن س��ینمايي به حوزه انیمیشن هستیم، 
هرچند اي��ن موفقیت به قیمت قرباني ش��دن »فیلش��اه« در 

جشنواره ملي فیلم فجر سال گذشته به دست آمده است. 
وي با تأكید بر اينكه بهتر بود مسئوالن سینمايي قبل از اقدامي  
ش��تاب زده در اين مورد تامل بیش��تري مي كردند و با فعاالن 
حوزه انیمیش��ن به گفت وگو مي پرداختند، توضیح داد: پس 
از برگزاري اختتامیه سي و ششمین جشنواره ملي فیلم فجر، 
هیئت داوران با حضور در برنامه سینمايي »هفت« تأكید كردند 
كه نمي توانستند به مقايسه يك فیلم انیمیشن سینمايي با يك 
فیلم سینمايي رئال بپردازند و معیار درستي براي داوري فیلم 

انیمیشن در دست نداشتند به همین دلیل »فیلشاه« را با وجود 
حضور در بخش رقابتي جشنواره ملي فیلم فجر داوري نكردند.  
تهیه كننده انیمیشن سینمايي »انقراض« افزود: حال بايد ديد 
اضافه شدن يك سیمرغ ويژه فیلم هاي انیمیشن مي تواند اين 
مشكل را در ساختار جش��نواره ملي فیلم فجر برطرف كند يا 
خیر. با بضاعت فعلي سینماي انیمیشن كشور و محدوديت هاي 
اعمال شده درباره تعداد فیلم هاي حاضر در جشنواره و همچنین 
حجم باالي تولید فیلم هاي رئال، مگر هرسال چند انیمیشن 
سینمايي مي تواند در بخش سوداي سیمرغ حضور بیابد كه به 

رقابت براي دريافت سیمرغ بلورين انیمیشن بپردازند؟
جعفري در پايان تأكید كرد: امیدوارم اين اقدام دبیر جشنواره 
صرفاً ب��راي كاهش فش��ار رس��انه ها از روي خودش نباش��د. 
انیمیشن هاي س��ینمايي بخش مهمي از تولیدات سینمايي 
جهان را تش��كیل مي دهند و همیشه جزو صدرنشینان باكس 

آفیس هستند. 

تجليل از آناني كه ساحشان در جنگ، نغمه و نوا بود در برنامه »سازهاي خاكي«

هشدار خواننده انقابي به مديران فرهنگي در حضور وزير ارشاد

حکمت 115
چگون�ه خواه�د ب�ود حال 
كس�ی ك�ه در بق�اى خود، 
ناپايدار و در سامتی، بيمار 
اس�ت و در آنجا كه آسايش 

دارد، مرگ او فرا می رسد!

حجت االسام احمدي رئيس كميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين خبر داد

تأكيد رهبر انقاب بر تکريم ميزباني موكب داران عراقي 

    سيدمرتضي ذاكر
امس�ال در زمينه تکريم مردم ع�راق به عن�وان موضوعي كه 
بسيار مورد تأكيد رهبر معظم انقاب است عاوه بر توليد آثاري 
در قالب مداحي، مس�تند و ... برنامه هاي وي�ژه اي مانند اهداي 
بس�ته هايي به موكب داران عراقي به عنوان تش�کر جمهوري 
اس�امي از مردم عراق به خاط�ر ميزباني را ت�دارك ديده ايم. 
حجت االسالم حمید احمدي رئیس كمیته فرهنگي آموزشي ستاد 
مركزي اربعین درباره برنامه ها و اقدامات تدارك ديده ش��ده از سوي 
اين س��تاد در گفت و گو با تسنیم ضمن اش��اره به اينكه رهبر معظم 
انقالب اربعی��ن را يك اعجاز و يك اقدام بزرگ فرهنگي دانس��ته اند، 
مي گويد: ستاد مركزي اربعین به دستور مقام معظم رهبري تشكیل 
شد و نهادهاي مختلف مردمي و عمومي در آن حضور داشتند كه 13 
كمیته تخصصي دارد. در كمیته فرهنگي و آموزش��ي اين ستاد 18 
دستگاه مختلف از سپاه و سازمان حج و سازمان تبلیغات و گروه هاي 
مردمي آن عضو هستند و تولیت آن با بعثه مقام معظم رهبري است.  

احمدي با تأكید بر اينكه امسال در زمینه تكريم مردم عراق به جهت 
تأكیدات رهبر معظم انقالب و اهمیت موض��وع برنامه هاي متنوعي 
داريم، خاطر نش��ان مي كند: كمیته فرهنگي آموزشي ستاد اربعین 
عالوه بر تولید آثاري در قالب مداحي، مستند و... در زمینه تكريم مردم 
عراق بسته هايي را تولید كرده كه در اربعین به موكب داران عراقي به 
عنوان تشكر جمهوري اس��المي از مردم عراق به خاطر میزباني اهدا 
مي ش��ود. اين موضوع اخیراً به يك فرهنگ تبديل شده و بسیاري از 
مردم خودش��ان هدايايي را به خدمتگزاران به زّوار تقديم مي كنند. 
خیلي وقت بود كه به آنان توصیه مي كرديم از شمايل اهل بیت)ع( در 
موكب ها استفاده نكنند اما وقتي به ايران آمدند و از تجربیات ايراني ها 
در اين زمینه آگاهي پیدا كردند و موكب هاي ايراني را ديدند، متوجه 
شدند كه بدون استفاده از شمايل و با استفاده از پارچه ها و نوشتارهاي 
زيبا نیز مي توانند موكب هاي خودشان را تزئین و آماده كنند.  رئیس 
كمیته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعین در ادامه ضمن اشاره به 
اينكه در اربعین امسال بیش از 3هزارو500 مبلّغ و بیش از 70 قاري به 
كربال اعزام خواهند شد، مي افزايد: در همین راستا اجراي نمايش هاي 
مذهبي، نقالي و پرده خواني و تئاتر نیز داريم كه تاكنون بیش از 25 گروه 
ثبت نام كرده اند تا در موقعیت هاي مختلف راهپیمايي اربعین به اجراي 
نمايش بپردازند.  حجت االس��الم احمدي مي گويد: يكي از كارهاي 
انجام شده، وقايع نگري توسط برخي ادبا و نويسندگان بود كه بخشي 
از آنها منتشر شده و بخشي ديگر نیز در دست انتشار است. بايد از اين 
دس��ت كارها زياد صورت گیرد اما هنوز به آن غناي الزم نرسیده ايم. 
امسال در حوزه تولید مستندهاي اربعین شنیدم كه دوستان همكار 60 

مستند تولید كرده اند كه تقريباً نیمي از آنها جديد بوده است. 

اجراي نمايش اربعيني »رسول« در تپه هاي عباس آباد
حميدرضا نعيمي، كاظم هژي�رآزاد و حبيب 
دهقان نس�ب بازيگ�ران اصل�ي نماي�ش 
»رس�ول« هس�تند كه قرار اس�ت همزمان 
ب�ا اربعين حس�يني و م�اه صف�ر در منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد اجرا شود. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي 
منطقه فرهنگي و گردش��گري عباس آباد، اين 
نمايش را س��عید اس��ماعیلي كارگرداني كرده 
و به عن��وان بزرگ ترين نماي��ش میداني روي 

صحنه مي رود. 
حمیدرضا نعیمي كه به عنوان بازيگر نقش اصلي 

روي صحنه مي رود، نمايش��نامه اين كار را بر اساس داس��تان »باران فصل پنجم« 
محمد سادات اخوي نوشته است و به عنوان مشاور كارگردان در اين نمايش میداني 

حضور دارد. 
سعید اس��ماعیلي كه پیش از اين اجراي نمايش هاي میداني ديگري را كارگرداني 
كرده، نمايش »رس��ول« را كه يك درام اجتماعي اس��ت در فضاي تاريخي- دوران 
پهلوي اول- روي صحنه مي برد.  اين نمايش را گروه نمايشي فصل شیدايي كه پیش 
از اين در تهران و 12 استان ديگر روي صحنه رفت، اجرا خواهد كرد و از نظر تعداد 

بازيگر يكي از پرتعدادترين نمايش ها در زمینه حضور بازيگران است. 
میزبان اين اثر نمايش��ي منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد است كه به عنوان 
قطب فرهنگي در نقطه مركزي پايتخت میزبان ش��هروندان و گردشگران داخلي و 
خارجي است. نمايش »رسول« نیز قرار است همزمان با اربعین آغاز شود  و تا پايان 

ماه صفر هر شب در اين منطقه اجرا داشته باشد. 

آقاي انتظامي! سينما كارزار سختي است
ظاهراً انتصاب حس��ین انتظامي، معاون پیشین مطبوعاتي 
وزارت ارشاد به سمت رئیس سازمان س��ینمايي مي رود تا 

رنگ واقعیت به خود بگیرد. 
اولین مسئله اي كه با شنیدن اين خبر به ذهن متبادر مي شود 
اين است كه انتظامي تقريباً هیچ سابقه اي در امور سینمايي 
ندارد و با اين حال معلوم نیست سینماي ايران كه همواره به 
دلیل انتصاب هاي اش��تباه با بحران روبه رو بوده چرا بايد بار 
ديگر به دست مديري سپرده شود كه قاعدتاً آشنايي الزم با 

حوزه كاري محول شده را ندارد. 
وقتي به سابقه مديريت هاي سینمايي وزارت ارشاد در طول 
انقالب اسالمي مراجعه مي كنیم تنها به دو نام برمي خوريم 
كه از دل سینما به پشت میز س��ینما انتقال يافته اند و اتفاقاً 
تنها در دوره اين دو مدير ش��اهد تغییر و تحوالت جدي در 
سینماي كشور بوده ايم. مرحوم سیف اهلل داد از جمله اين افراد 
بود كه همواره از او به عنوان مديري تاثیرگذار ياد مي ش��ود. 
جواد شمقدري نیز با اينكه در دوره مديريتش دوقطبي قابل 
انتقادي در فضاي س��ینماي ايران ايجاد ش��د اما بسیاري از 
سینماگران از مديريت او به نیكي ياد مي كنند و اگر يكي دو 
اشتباه از جمله بستن ناشیانه خانه س��ینما از او سر نمي زد، 
اقدامات مثبت وي بیش��تر مورد توجه قرار مي گرفت اما در 
دولت اعتدال چهار سال حجت اهلل ايوبي زمام امور سینمايي 
را در دست گرفت كه نه از دل سینما كه از فضاي ديپلماسي 
آن هم از نوع فرانس��وي اش و صرفاً به واسطه رفاقت با علي 
جنتي در دستگاه ديپلماسي به اين س��مت فراخوانده شد 
و نتیجه عملكردش با وجود ش��عر و شعارهاي زياد بسیاري 
از سینماگران را ناامید كرد. خلف او محمدمهدي حیدريان 
نیز اگرچه پی��ش از اي��ن و در دهه 60 س��ابقه فعالیت هاي 
س��ینمايي در زمینه مديريت را با خود يدك مي كشید و از 
اين جهت امیدواري هايي را سبب شد اما طي نزديك به دو 
سال سكانداري بر سینما نشان داد مانند بسیاري از مديران 
ما بیشتر مرد حرف هاي قشنگ است تا عملكردهاي قشنگ. 
حاال گفته مي ش��ود كه به احتمال بس��یار حسین انتظامي 
معاون س��ابق مطبوعاتي وزارت ارش��اد قرار است عهده دار 
مديريت س��ینما بش��ود؛ مردي بدون كارنامه در سینما كه 
مي توان از حاال پیش بیني كرد او نیز مانند بسیاري از مديران 
ما صرفاً براي آنكه سمتي را پر كند راهي مسئولیت تازه شده 
و قاعدتاً قرار است مدتي را صرف كارآموزي كند تا پس از طي 
مراحلي زمانبر تازه از مقتضیات ماجرا باخبر ش��ود و بتواند 
تصمیماتي جدي اتخاذ كند كه بعید است اما مي توان اين بار 
نیز مانند همیشه سوار بر اسب خوش بیني شد و امیدوار بود 
اتفاقي جدي رقم بخورد. اي كاش روزي برسد كه مسئوالن و 
مديران مادام العمر ما به اين آگاهي برسند كه در كشور واقعاً 
قحط الرجال نیست و جوان هاي با استعداد و خوش فكر زيادي 
در انتظار مانده اند. مديريت نیروي انس��اني را بايد همچنان 

جدي ترين ضعف نظام اسالمي قلمداد كرد. 

    نويد پارسا
محم�د گلري�ز در آيي�ن تجلي�ل از اعض�اي اركس�تر 
س�مفونيك تهران در دوران دفاع مقدس ك�ه در قالب 
برنامه »س�ازهاي خاكي« در تاالر وحدت تهران برگزار 
ش�د، گفت: در ح�ال حاضر م�ا در معرض ش�ديدترين 
هجمه ه�اي فرهنگ�ي ق�رار داري�م ك�ه هزينه ه�اي 
گزاف�ي ب�راي آن ص�رف مي گ�ردد ك�ه بخش�ي از آن 
ص�رف موس�يقي هاي آنچنان�ي و بي محتوا مي ش�ود. 
محمد گلريز خواننده موس��یقي انقالبي در اين مراس��م به 
نمايندگي از هنرمندان موس��یقي دوران دف��اع مقدس با 
قرائت متني گفت: »در ابتدا هنرمندان ما نمي دانستند كه 
چه ملودي و آهنگي را بايد بس��ازند كه در راستاي انقالب 
باشد ولي با شروع جنگ تحمیلي جرقه موسیقي حماسي 
و به عبارتي دفاع مق��دس در ذهن هنرمندان متعهد تجلي 
پیدا كرد و نظ��ر مثبت حضرت امام خمیني درباره س��رود 
شهید مطهري مهر تأيیدي بود بر موسیقي پس از انقالب و 
موجب شد هنرمندان با شوق بیشتري به خلق آثار حماسي 
بپردازند. همان طور كه مستحضر هستید سال های 1360 
تا 1367 يكي از شكوفاترين سال هاي فعالیت موسیقي بود 
و اهالي عرصه هنر و موسیقي كارهاي با ارزشي را به وجود 
آوردند كه برخي از آنها ورد زبان مردم و رزمندگان مي گرديد 
و مردم با شنیدن آنها احساس غرور و سربلندي مي كردند. 
از همه مهم تر اينكه هنرمن��دان با حضور خود در جبهه ها و 
اجراي كنسرت هاي میداني روحیه اي دوچندان به رزم آوران 
خود مي دادند و با اسلحه هنر به ياري سربازان مي شتافتند و 
وجود اين عزيزان در كنار رزمندگان ايجاد همدلي و وحدت 
مي نمود. امیدوارم اين مهم در جشنواره هايي همچون دفاع 
مقدس و فجر با خلق موسیقي هاي حماسي ادامه پیدا كند. 
گلريز ادام��ه داد: در حال حاضر ما در معرض ش��ديدترين 
هجمه هاي فرهنگي قرار داري��م كه هزينه هاي گزافي براي 
آن مي گردد كه بخشي از آن صرف موسیقي هاي آنچناني و 
بي محتوا مي شود. مقام معظم رهبري به كرات به مسئوالن 
فرهنگي كشور هش��دار داده اند و مكرراً تأكید داشته اند كه 
مردم به وي��ژه جوانان در مع��رض اين خطر ق��رار دارند اما 
متأس��فانه در چند س��ال اخیر نه تنها گام مؤثري برداشته 
نشد بلكه با بها دادن به آثار سبك و مبتذل چه در بعد كالم و 
ملودي و اجرا ضربات قابل توجهي به موسیقي وارد گرديده 
است و بعضاً مردم و قشر جوان ما از اين ارزش ها دور شده اند 
كه امیدوارم مس��ئوالن محترم بیش از پی��ش به اين مهم 
بپردازند. ما در سال هاي قبل اين توفیق را داشتیم كه شاهد 

برگزاري جشنواره هاي موس��یقي مقاومت، دفاع مقدس و 
جشنواره 9 دي باشیم اما چند سالي است كه خبري از اين 
حرف ها نیست و هر وقت هم از دوستان مسئول مي پرسیم 
كه سرنوشت اين جشنواره ها چه شد، مي گويند پول نداريم. 
نكته ديگ��ري كه مايل��م در اينجا به آن اش��اره كنم درباره 
جشنواره موس��یقي فجر است. ما هرس��اله اين جشنواره را 
برگزار مي كنیم و دغدغه اين را داريم كه اين جش��نواره به 
مناسبت ايام پیروزي انقالب اسالمي برگزار شود اما در اين 
سال ها اصاًل ش��عر و س��رودي كه يادآور جشن فجر انقالب 
اس��المي باش��د خلق نش��ده و من در برخي مواقع به طنز 
مي گفتم كه بهتر است نام اين جشنواره را عوض كنید زيرا نام 
آن با موضوع انقالب اسالمي است، اما به كام ديگران است. 

در بخش ديگري از اين مراسم فیلمي كوتاه از نحوه حضور 
هنرمندان اركستر سمفونیك تهران در دوران دفاع مقدس 
پخش ش��د كه در بخش��ي از آن، صدا و تصويري از مهرداد 
كاظمي از خوانندگان مجروح ش��یمیايي ناشي از بمباران 
حلبچه ب��راي مخاطب��ان پخش ش��د كه وي ضم��ن ابراز 
خرسندي از برگزاري اين مراسم گفته بود: »درود مي فرستم 
به همه ش��هداي جنگ و همه كس��اني كه در اي��ن دوران 
زحمت كشیدند و خیلي از آنها مجروح و جانباز شدند. درود 
مي فرستم به همه رزمندگاني كه جانفشاني كردند. امیدوارم 
همه شما عزيزان همیشه شاد باشید. واقعاً دلم مي خواست در 
اين مراسم مي خواندم و  اي كاش حالم بهتر بود و مي توانستم 
بیايم.« آيین تجلیل از اعضاي اركس��تر س��مفونیك تهران 
در دوران دف��اع مقدس در قالب برنامه »س��ازهاي خاكي« 
با حضور سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
سیدمحمدمجتبي حس��یني معاون هنري وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، شاهین فرهت دبیر سي و چهارمین جشنواره 
موس��یقي فجر و تعدادي از هنرمندان و مسئوالن در تاالر 

وحدت تهران برگزار شد. 

تهيه كننده فيلشاه مطرح كرد 

اميدوارم انگيزه داروغه زاده صرفاً براي كاهش فشار رسانه ها نباشد!
    دریچه

تماش��اگران »نقطه رهايي« پس از 
عبور از ميدان نبرد، شاهد بازسازي 
كانالي هس��تند كه گردان كميل در 
آن پن��ج روز ب��دون آب و غ��ذا در 
محاصره مقاومت كرد و در آن سردار 
ابراهيم هادي به ش��هادت رس��يد

    یادداشت جواد محرمي
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