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روزى بر دو قس�م اس�ت: آنك�ه تو را 

می خواهد و آنكه ت�و او را می جويی. 

كسی كه دنيا را خواهد، مرگ نيز او را 

می طلبد تا از دنيا بيرونش كند و كسی 

كه آخرت خواهد، دنيا او را می طلبد تا 

روزى او را به تمام پردازد.

مديرعام�ل انتش�ارات رواي�ت  فت�ح ب�ا بي�ان اينك�ه از 
قدي�م دو كار ب�راي ح�اج قاس�م ش�روع ك�رده بودي�م كه 
تألي�ف كت�اب اول تم�ام ش�ده و اصالح�ات آن در ح�ال 
انجام اس�ت، گف�ت: كت�اب دوم مراحل تحقيقات را پش�ت 
س�ر گذاش�ته و تأليفش ط�ي روزه�اي آتي آغاز مي ش�ود. 
محسن دريالعل، مديرعامل انتشارات روايت فتح در گفت وگو با 
فارس درباره مذاكره و مشورت با نويسندگان همراه انتشارات، 
براي تهیه اثري درباره شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني گفت: 
از قديم دو كار براي حاج قاسم ش��روع كرده بوديم كه تالیف 
كتاب اول تمام ش��ده و اصالحات آن در حال انجام است، اما 
كتاب دوم مراحل تحقیقات را پشت سر گذاشته و تالیفش طي 
روزهاي آتي آغاز مي ش��ود. وي با بیان اينكه قرار بود كتاب ها 
از سوي حاج قاسم خوانده شود و بعد وارد مراحل چاپ شود، 
افزود: هر دوی اين آثار مربوط به دوران دفاع مقدس حاج قاسم 
است كه به نوعي روايت راويان را شامل مي شود. قرار بود پس 
از اتمام، نظر حاج قاسم را داشته باشیم كه متأسفانه اين اتفاق 
رخ نداد. دريالعل با بیان اينكه احتماالً كتاب نخست به مراسم 
چهلمین روز شهادت سپهبد س��لیماني برسد و عرضه شود، 
گفت: نام اولیه انتخاب شده »سالم حاج قاسم« بود، اما هنوز 
تصمیم نهايي براي عنوان اثر گرفته نشده است. نويسنده اين 
اثر آقاي مجید سان كهن است، اما كتاب دوم درباره كربالي5 
اس��ت كه تحقیقات آن به پايان رس��یده ولي بعید اس��ت به 

نمايشگاه كتاب برسد. 
وي با تأكید بر مسابقه »قهرمان من« و آغاز پويشي جديد در اين 

حوزه توضیح داد: با آغاز پويش از روزه��اي ابتدايي، آثار در حال 
وصول اس��ت و با همكاري اتحاديه اس��المي دانش آموزان كار با 
قوت پیش مي رود و طي روزهاي آت��ي تیزر تلويزيوني آن پخش 
خواهد شد. قرار است در نمايشگاه كتاب نامه دانش آموزان به حاج 
قاسم عرضه شود. مدير انتش��ارات روايت فتح با اشاره به سختي 
كار در حوزه جبهه مقاومت توضیح داد: اتفاقات اخیر و مخصوصاً 
جنگ سوريه و عراق اتفاقات جديدي است كه براي نوشتن از آن، 
دسترسي به نیرو در اين حوزه سخت است، اما رايزني ها آغاز شده 
و قطعاً كار غیركارشناسي و سريع و بدون تحقیق انجام نخواهیم 
داد. كار ضربتي به سوژه ضربه مي زند و ما در فكر تولید آثار فاخر 
با منابع و اسناد هستیم. انتش��ارات روايت فتح فراخوان مسابقه 
»قهرمان من« را پی��ش از اين با هم��كاري اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانش آموزان، اعالم كرده بود. مسابقه نامه نگاري با موضوع 
»قهرمان من، حاج قاس��م س��لیماني« ويژه دانش آموزان تمامي 

مقاطع تحصیلي است.

مديرعامل انتشارات روايت  فتح خبر داد

»سالم حاج قاسم!« كتابي براي چهلم شهادت سردار سليماني

    نويد پارسا
دبي�ر روي�داد بازارس�ازي 
فرهنگ�ي »ايكال« اس�تفاده 
از محص�والت فرهنگي بومي 
تج�اري ش�ده را از مصادي�ق 
مب�ارزه ب�ا تهاج�م فرهنگي 
دانس�ت و گف�ت: برگ�زاري 
گام�ي  اي�كال  نمايش�گاه 
ب�راي جب�ران غفلت ه�اي 
چندس�اله در مقابله با تهاجم 
فرهنگ�ي به ش�مار م�ي رود. 
رضا دس��تمالچي دبی��ر رويداد 
بازارسازي فرهنگي ايكال ديروز 
در نشست خبري معرفي رويداد 

بازارس��ازي فرهنگي ايكال، گفت: در حوزه كس��ب و كار 
به ويژه كس��ب و كاره��اي فرهنگي يك��ي از اركان اصلي 
آن »مرچندايز« يا بازارس��ازي فرهنگي اس��ت. در جهان 
موسس��اتي به ساخت انیمیش��ن و كاراكترس��ازي اقدام 
مي كنند و پ��س از آن محصوالتي پیرام��ون كاراكترهاي 
ايجاد ش��ده، تولید و به بازار ارائه مي شود، تاكنون بیشتر 
بازارسازي فرهنگي بر پايه انیمیشن ها و كاراكترهاي اين 

انیمیشن ها شكل گرفته است. 
وي افزود: بر اساس پژوهش هاي انجام شده از 3۰كاراكتر 
محبوب نزد كودكان ايراني، باب اسفنجي با 28درصد در 
صدر قرار دارد ام��ا در رتبه هاي برتر بعدي هم محصوالت 
خارجي قرار دارند، س��هم شكرس��تان 1/5درصد و سهم 
كاراكتر مل مل نیز 1/3درص��د از محبوبیت بین كودكان 

ايراني را شامل مي شود. 
دبیر روي��داد بازارس��ازي فرهنگ��ي ايكال خاطرنش��ان 
كرد: س��هم كم بازار محصوالت ايراني ب��ه دلیل جذابیت 
كم كاراكتره��اي ايراني نیس��ت بلكه به دلی��ل ضعف و 
تجاري س��ازي كاراكترهاي داخلي است، يكي از مصاديق 
مبارزه با تهاجم فرهنگي اس��تفاده از محصوالت فرهنگي 
بومي تجاري شده است، مقام معظم رهبري نیز در دهه8۰ 
از ضعف ه��اي تولید محت��وا و تجاري س��ازي محصوالت 
فرهنگي گاليه كردند. دس��تمالچي گفت: صنايع خالق 
رضوي ب��ا درك اين نیاز و ب��راي رف��ع دغدغه هاي رهبر 

معظم انقالب اس��المي به حوزه 
صنايع فرهنگي ورود پیدا كرده و 
در حال طراحي كاراكتر، انیمیشن 
و ساير محصوالت با پیوست كامل 

فرهنگي در دست ساخت است. 
وي يادآور شد: مردادماه گذشته 
جشنواره هنر رضوان و نمايشگاه 
مربوط به آن در مش��هد مقدس 
برگ��زار ش��د ك��ه 8۰۰عكس از 
زواياي حرم امام رضا)ع( در اختیار 
هنرمندان قرار گرفت و 4۰۰اثر از 
2۰۰هنرمند به دبیرخانه ارسال 
شد. جش��نواره رضوان با تقدير از 
نفرات برتر به كار خود پايان داد اما 
صنايع خالق رضوي براي تجاري سازي آثار برتر جشنواره 
رضوان وارد كار شده و اقدام به برگزاري رويداد بازارسازي 
فرهنگي كرده است، طرح هاي ارائه شده در نمايشگاه ايكال 

كاماًل كاربردي و براي تولید محصوالت آماده شده اند. 
دبیر رويداد بازارس��ازي فرهنگي ايكال گفت: نخس��تین 
مزيت بازارس��ازي فرهنگي گردش مالي آن اس��ت، فقط 
گردش مالي بازارسازي فرهنگي باب اسفنجي 8میلیارد 
دالر بوده ك��ه 8۰۰میلیون دالر از درآمد ش��ركت مالك 
اين برند از ف��روش حق كپي رايت اس��ت، وال��ت ديزني 
نی��ز 149میلیارد دالر درآمد س��االنه دارد ك��ه قطعاً اين 
مبالغ به تنهايي نش��انگر اهمیت و ابعاد گردش مالي اين 
صنعت است. دستمالچي تصريح كرد: ايجاد كانال انتقال 
مفاهیم فرهنگي، كنترل فض��اي فرهنگي جامعه، مقابله 
با بازارس��ازي هاي فرهنگ بیگانه، جلوگیري از خروج ارز 
و ايجاد و حمايت از زنجی��ره تولید محصوالت فرهنگي از 

مزاياي بازارسازي فرهنگي است. 
وي اضاف��ه ك��رد: در نمايش��گاه ايكال فرصت آش��نايي 
تولیدكنن��دگان و طراح��ان حوزه محص��والت فرهنگي 

فراهم شده است. 
دبیر رويداد بازارس��ازي فرهنگي ايكال گفت: به مناسبت 
شهادت سردار س��لیماني، بخش ويژه اي از آثار هنري به 
سردار س��لیماني و همرزمان ش��هیدش اختصاص داده 

شده است.

تورج منصوري تهيه كننده فيلم سينمايي »الله«:

»الله« پس از 8سال هنوز فيلم نشده است!

تهيه كننده فيلم س�ينمايي »الله« درباره عل�ت حضورنيافتن 
اي�ن فيل�م در سي وهش�تمين جش�نواره فيل�م فج�ر بع�د 
از گذش�ت هش�ت س�ال مي گويد: تالش كرديم نس�خه نهايي 
فيلم ب�راي ارائه به جش�نواره برس�د ول�ي آنچه ب�راي هيئت 
انتخ�اب توانس�تيم آم�اده كني�م در ان�دازه دلخ�واه نب�ود. 
تورج منصوري ك��ه پیش تر گفته بود فیلم الل��ه متقاضي حضور در 
جشنواره فیلم فجر اس��ت، در گفت وگو با ايسنا ضمن اشاره به اينكه 
بخش دوم پروژه »الله« يعني آنچه من مسئول انجام آن شدم، از اواخر 
سال گذشته شروع شد، بیان كرد: حدود نیمه هاي شهريور ماه امسال 
ادامه كار را كلید زديم كه پس از حدود يك ماه فیلمبرداري به پايان 
رسید، البته اين فیلم پالن هاي زيادي داشت و نتیجه اين شد كه بعد 

از پايان كار به يك نسخه سه ساعته راف كات رسیديم. 
او افزود: تالش كرديم نسخه نهايي فیلم براي ارائه به جشنواره برسد 
ولي آنچه براي هیئت انتخاب توانستیم آماده كنیم در اندازه دلخواه 
نبود و يك كپي سه ساعته به هیئت انتخاب ارائه كرديم. در واقع آنها 

در شرايطي فیلم را ديدند كه صداگذاري و موسیقي نداشت و تدوين 
هم كامل نشده بود و بر همین اساس پذيرفته نشد، البته يك ِشماي 
كلي از فیلم را مي توانستند ببینند، اما »الله« با فیلم هاي مرسوم در 
سینماي ايران متفاوت است و ريزه كاري هاي زيادي دارد كه در ارزيابي 
و تماشاي مخاطب تعیین كننده است. وي ادامه داد: ما به نظر و رأي 
هیئت انتخاب احترام كامل مي گذاريم، اما چون فرصت رويارويي با 
مخاطب، اهالي رسانه و منتقدان را در جشنواره فجر از دست داده ايم 
تالش مي كنیم تا حدود دو هفته آينده فیلم را به نسخه نهايي برسانیم 
و بعد بالفاصله پس از جش��نواره فجر نس��خه نهايي را در يك سالن 
سینمايي با دعوت از اهالي رسانه و همه كساني كه در اين حدود هشت 
سال گذشته با همه باال و پايین هاي اين پروژه منتظر تماشاي »الله« 
بودند، اكران كنیم. منصوري تأكید كرد: عالوه بر اين اكران ويژه، در 
تالش هستیم فیلم را براي نوروز اكران كنیم و ايمان دارم كه »الله« 
فروش خیلي خوبي خواهد داشت، تماشاچي با آن ارتباط بسیار گرم 
و خوبي برقرار خواهد كرد و قطعاً اگر غیر از اين بود قبول نمي كردم 

بخش دوم اين پروژه را با همه مسائل و مشكالتش بپذيرم. 
از س��ال92 كه فیلمبرداري »الل��ه« به تعلیق درآم��د، كارگردانش 
اسداهلل نیك نژاد درصدد ادامه ساخت آن بود كه در نهايت مرحله دوم 
فیلمبرداري با تهیه كنندگي تورج منصوري كه مديريت فیلمبرداري 
را هم از ابتدا برعهده داشت، شروع شد و روز جمعه 19مهرماه به پايان 
رسید. ساخت اين فیلم در مرحله اول به تهیه كنندگي پروانه پرتو بود 
و فیلمبرداري 4۰درصد باقي مانده به تهیه كنندگي تورج منصوري 
انجام شد. »الله« چند سال قبل بر سر مالكیت دچار حاشیه هايي شد 

كه با برطرف شدن اين موضوع كار از سرگرفته شد.

    ادبیات

نمايشگاه »ايكال« با انگيزه تجاري سازي كاالهاي فرهنگي برگزار مي شود
 »ايكال« به دنبال محبوب كردن 
كاراكترهاي ايراني براي كودكان

انصراف از شرافت!
ماجراي انصراف از جشنواره فجر و استعفا از صداوسیما با 
ژست مردمي بودن اين روزها بیشتر به يك لطیفه تبديل 
شده است. از قلقلي برنامه هاي عموقناد تا يكي دو مجري 
درجه3 و چند بازيگر فراموش شده فرصت را مغتنم ديدند 
تا مثاًل خودي نشان بدهند و با ژست مردمي بودن از ادامه 
همكاري ب��ا فالن رويداد هن��ري و بهمان نهاد رس��انه اي 
انصراف بدهند؛ رفتارهايي كه ش��نیدنش آدم را به خنده 

وا مي دارد. 
حكايت آن گنجشكي است كه مدتي روي درختي كهنسال 
و پرريشه نشست و گفت محكم باش كه من قصد پرواز دارم 
و درخت هم در جواب گفت من متوجه نشستن تو نشدم كه 
بخواهم بلند شدنت را حس كنم. اينكه جشنواره فیلم فجر 
چه جايگاهي در سینماي ايران دارد نیاز به برهان و دلیل 
ندارد. فجر مهم ترين رويداد هنري ايران است و جوايز آن 

آرزوي هر سینماگري است. 
فقط بزرگان س��ینماي اي��ران مي توانند در اي��ن رويداد 
بدرخش��ند و نام خود را ماندگار كنند و آنها كه نامش��ان 
كوچك و هنرشان ناچیز اس��ت و امیدي به درخشش در 
اين آوردگاه ندارند اين روزها روش حقیرانه اي براي ديده 
شدن در پیش گرفته اند و دست به ادا و اطوارهايي مي زنند 
كه بیشتر ناشي از بي هويتي فكري است تا دغدغه اي از سر 
درد. معدودي كه خیال كردند با كلیدواژه انصراف مي توانند 

خدشه به نام فجر وارد كنند انگیزه هاي مختلفي دارند. 
تعدادي دستشان از هنر خالي است و سال ها در جامعه به 
آدم هايي فراموش شده تبديل شده اند و به خیال خود اين 
بزنگاه را فرصتي براي ديده شدن تشخیص داده اند. قلقلي 

در اين دسته جاي مي گیرد. 
عده اي ديگر اما امسال امیدي به كسب جايزه در فجر ندارند 
و روي كم حافظگي جامعه براي س��ال هاي بعد حساب باز 
كرده اند؛ امسال انصراف مي دهیم و س��ال بعد با توجیهي 
ديگر حضور به هم مي رس��انیم! براي مثال فیلمسازي كه 
دهه نهم عمرش را مي گذراند و بايد زيربغلش را گرفت و به 
جشنواره آورد سه سال پیش فیلمي ساخت كه در جشنواره 

فجر موجب خنده تماشاگران و منتقدان در سالن شد. 
طبیعي اس��ت كه فیلم تازه مرد از دس��ت رفته سینماي 
ايران نیز حس��ابي مخاطبان را ش��اد خواهد كرد. در اين 
بین تعدادي هم هس��تند كه به دلیل دوتابعیتي بودن در 
دسته بندي ديگري جاي مي گیرند و واقعاً شايسته دلسوزي 
هستند و طبیعي است كه شرافتشان را پیش فروش كرده اند 
و مجبورند به حرف شنوي از جايي كه حمايت مالي شده اند 

براي فیلم ساختن. 
كافي اس��ت امر كنند انصراف بده يا فالن ساعت در فالن 
تجمع حاضر شو و براي ايشان چاره اي جز اطاعت از اوامر 
ملوكانه وجود ن��دارد. در اين بین برخي ه��م بدون اينكه 
فیلمي در فجر داشته باشند و بود و نبودشان معنايي داشته 

باشد دست به انصراف زده اند! 
اصاًل هم معلوم نیس��ت انگی��زه اين انصراف ه��ا همه چیز 

مي تواند باشد جز دغدغه مردم. 

جواد محرمي     یادداشت

    هادي عسگري
كميسيون فرهنگي مجلس ش�وراي اسالمي 
از وزارت مي�راث فرهنگي درخواس�ت كرد تا 
ش�كايتنامه اي را عليه دولت امري�كا به دليل 
تهدي�د حمله ب�ه مراكز فرهنگي كش�ورمان 
براي طرح در مجام�ع بين المللي تدوين كند. 
تهديد دونالد ترامپ براي حمله به مراكز فرهنگي 
ايران عالوه بر اينك��ه محكومیت بین المللي را در 
پي داش��ت، قرار اس��ت عواقب حقوقي نیز براي 

رئیس جمهور جنگ طلب امريكا داشته باشد. 
     مجلس: ميراث فرهنگي شكايت كند

سیدفاطمه ذوالقدر سخنگوي كمیسیون فرهنگي 
مجلس درباره نشست اين كمیسیون، مي گويد: 
دستور نشست بررسي ابعاد تهديد رئیس جمهور 
امري��كا مبني ب��ر هدف گیري اماك��ن فرهنگي 
جمهوري اس��المي ايران و راهكارهاي مقابله با 
آن بود كه اين مسئله از جانب اعضاي كمیسیون 
فرهنگي محكوم ش��د. نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه مي دهد: اين تهديد 
رئیس جمهور امريكا برخالف اظهارات و ادعاي 
اوس��ت كه خود را ايراني دوس��ت و عالقه مند به 
ايران نش��ان مي دهد و كاماًل گفته ها و رفتار وي 
با يكديگر تناقض دارند. وي اضافه مي كند: نهايتاً 
در نشس��ت ديروز كمیسیون فرهنگي مقرر شد 
از طريق وزارت میراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري اين موضوع در مجامع بین المللي 

مطرح و پیگیري حقوقي شود. 
   ميراث فرهنگي: دولت شكايت كند

ابراهیم ش��قاقي مدير كل حقوقي و امور مجلس 
وزارتخانه میراث فرهنگي و گردشگري در گفت وگو 
با »ايس��نا« مي گويد: دعاوي بین الملل ايران در 
دادگاه الهه در اختیار مرك��ز خدمات بین الملل 
رياست جمهوري است، وزارت میراث فرهنگي از 
نظر اداري نمي تواند رأساً در اين زمینه اقدام كند و 
شكايت خود را به دادگاه هاي بین المللي مانند الهه 
ببرد. ش��قاقي تأكید مي كند: بر اساس بخشنامه 
رياست جمهوري، همه دس��تگاه هاي اجرايي در 
خصوص اقدامات بین الملل��ي بايد از طريق مركز 
خدمات حقوق بین الملل اقدام كنند اما در حال 
حاضر اطالعي ندارم كه معاونت میراث فرهنگي 

قصد پیگیري چنین شكايتي را دارد يا خیر. 
   سكوت وزارت ميراث فرهنگي مي شكند؟!

از زمان اعالم موضع خصمانه دونالد ترامپ علیه 
مراكز فرهنگي كش��ورمان، حتي دوستداران 

میراث فرهنگي در سراس��ر جهان نس��بت به 
اين تهديد وحشیانه اعالم انزجار كرده و آن را 
محكوم كردند، حتي در داخل ايران دولتمرداني 
چون محمدجواد ظري��ف وزير امور خارجه نیز 
تهديد امري��كا را محكوم كردن��د، اما در مقابل 
مسئوالن وزارت میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري، عمالً سكوت كردند و موضع گیري 
نداشتند. تنها علي اصغر مونسان در گفت وگو با 
رسانه ها، واكنش��ي ديرهنگام به تهديد ترامپ 
داشت و با محكومیت صحبت هاي رئیس جمهور 
امريكا، گفت: »تهديد مراكز فرهنگي در میان 
هیچ ملتي و با هیچ توجیهي پذيرفته نیست و 
براساس قطعنامه 234٧ شوراي امنیت سازمان 
ملل حمله به مراكز فرهنگ��ي جنايت جنگي 

محسوب مي شود.« 
با وجود اين انتظار مي رفت وزارت تازه تاسیس 
میراث فرهنگي، واكنش هاي بهتري نس��بت 
به رجزخواني ترامپ داش��ته باشد. در روزهاي 
گذش��ته معاون میراث فرهنگي اين وزارتخانه 
در سكوتی آشكار، هیچ حضور رسانه اي نداشته 
است؛ نه آنكه واكنش وزير میراث فرهنگي در 
ايران دو روز بعد از آن باش��د كه سفیر چین در 
ايران با انتش��ار توئیتي، میراث فرهنگي ايران 
را متعلق به همه جهان بدان��د يا اينكه مديران 
سازمان جهاني يونسكو سخنان ترامپ را محكوم 

كنند. 
با وجود اينكه اكنون وزارت میراث فرهنگي مكلف 
به تدوين ش��كايتنامه علیه امريكا ش��ده اس��ت، 
هنوز موضع روشني از سوي معاون وزارت میراث 
فرهنگي در خصوص تهدي��د تمدني امريكا ديده 

نشده است! 
   تهديدي كه مي تواند فرصت باشد 

بهمن نامورمطلق، معاون س��ابق سازمان میراث 
فرهنگي، مي گويد: ترامپ با تمام پرده برافكني ها 
و بالهتش متوجه ش��ده كه امتیاز ايران در مقوله 

فرهنگ است. او به درس��تي درك كرده كه مردم 
ايران پیش از هر مؤلفه شناختي ديگري، فرهنگي 
هس��تند، به همین دلیل او نتیجه گرفته كه اگر 
بخواهد به ايراني ضربه بزن��د بايد فرهنگ ايراني 
را مورد هدف قرار دهد. تعل��ق، افتخار و هويت ما 
ايرانیان به فرهنگ مان اس��ت. ما خودمان را يك 
ملت فرهنگي مي دانیم. گر چه در عرصه هاي ديگر 
هم حرف هاي بسیاري براي گفتن داريم و از قافله 
جهاني عقب نمانده ايم، اما ويژگي اصلي ما بخش 

فرهنگي ماست. 
نامورمطل��ق ادام��ه مي ده��د: ترام��پ در جاي 
ديگري گفته بود كه ايراني ها هیچ گاه در جنگي 
پیروز نش��ده اند، در صورتي كه ما كلكس��یوني از 
موفقیت هاي نظامي و جنگي را داشته ايم و البته 
در مواردي هم شكست هايي خورده ايم. فقط يكي 
از پادشاهان ايران به نام شاپور اول سه امپراتوري 
روم را شكست داده است. او، والرين را اسیر كرد، 
گردياس را كش��ت و فیلیپ ع��رب را خراج گزار 
خودش كرد. ديگر بگذريم از اينكه خشايار تا قلب 
يونان رفت و داريوش مص��ري را فتح كرد كه آنها 
فكر مي كردند بايد زيرمجموعه جهان يوناني باشد. 
كوروش را همه مورخان نخس��تین امپراتور تمام 

جهان مي دانند كه نجات دهنده يهودي ها بود. 
معاون پیش��ین س��ازمان میراث فرهنگي، بیان 
مي كند: ترام��پ به ما يك فرص��ت تاريخي داده 
است. بر اثر اين تهديد صداي يونسكو و نهادهاي 
بین المللي ديگر و حتي صداي خود امريكايي ها هم 
درآمد. پمپئو هر كاري كرد كه اين افتضاح را جمع 
كند، نتوانست چرا كه بالهت ترامپ شديدتر از آن 
بود كه فكرش را مي كرد. بع��د از توضیحات وزير 
خارجه امريكا باز هم حرف هايش را تكرار كرد. بايد 
اين رخداد براي ما بدل به يك درس شود تا بدانیم 

كه فرهنگ يك امر جهاني است. 
نامورمطلق درباره ديگر درس هاي جريان تهديد 
ترامپ نیز اش��اره كرد: درس ديگ��ر اين جريان 
در كارس��از بودن ديپلماس��ي فرهنگي است. ما 
مي توانیم بهره هاي بسیاري از ديپلماسي فرهنگي 
ببريم اما متأس��فانه از اين جريان استفاده كمي 
برديم و مدي��ران فرهنگ��ي ما نش��ان دادند كه 
در عرصه ديپلماس��ي فرهنگي ناتوان هس��تند. 
واكنش هاي مدي��ران فرهنگي در خ��ور تهديد 
ترامپ نبود. شايد ترامپ بیش از هر كس ديگري 
در ديپلماسي فرهنگي به ما كمك كرد و به همه 
دنیا نشان داد كه كانون هاي جامعه ايراني فرهنگي 

و تمدني هستند. 
   پيگيري ديپلماتيك يك شكايت

به نظر مي رسد به رغم اينكه وزارت میراث فرهنگي 
حتي در محكومیت لفظي تهديدات ترامپ از خود 
واكنشي نشان دهد اكنون از سوي مجلس تحت 
فشار قرار گرفته است تا شكايتنامه اي تنظیم كند؛ 
شكايتنامه اي كه مي تواند از سوي دولت پیگیري 
ش��ود و حتي آن گون��ه كه معاون س��ابق میراث 
فرهنگي بیان داش��ته اس��ت، مي تواند زمینه اي 
براي فعالیت ديپلماس��ي فرهنگي كش��ور باشد. 
معرفي میراث فرهنگي ايران اين روزها به يكي از 
دغدغه هاي رسانه ها و شخصیت هاي مخالف جنگ 
در دنیا تبديل شده است و همین زمینه مناسب 
مي تواند محركي براي موفقیت اقدام حقوقي علیه 

امريكا باشد.

تهديد هاي ترامپ عليه ميراث فرهنگي ايران بي پاسخ نمي ماند

 وزارت ميراث فرهنگي
ملزم به شكايت عليه امريكا شد

نامورمطلق: مديران فرهنگي 
ما نش��ان دادند ك��ه در عرصه 
ديپلماس��ي فرهنگ��ي ناتوان 
هس��تند. واكنش ه��اي آنه��ا 
در خ��ور تهديد ترام��پ نبود

»قلقلي« با كجاى صدا و سيما 
خداحافظي كرده است؟!

محمد سرش�ار مدير ش�بكه تلويزيون�ي پويا نس�بت به 
خداحافظي شهرام السمي)ايفاگر كاراكتر قلقلي در دهه60( 
با انتش�ار متني در صفحه ش�خصي اش واكنش نشان داد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در ادامه ب��ه راه افتادن 
َجو خداحافظ��ي برخي از مجريان و هنرمن��دان از تلويزيون، 
قلقلي )شهرام السمي( هم با انتشار پستي در صفحه شخصي 
اينس��تاگرام خود از دنی��اي تلويزيون خداحافظ��ي كرد. اين 
خداحافظي در حالي است كه قلقلي سال هاست در تلويزيون 
برنامه  اي در دس��ت اجرا ندارد. محمد سرش��ار مدير ش��بكه 
پويا با انتش��ار متني در صفحه اينس��تاگرامي خود با اش��اره 
به خداحافظي قلقلي از صدا و س��یما، نوش��ت: »آقاي شهرام 
الس��مي) اگر يادتان باش��د، همان قلقلي دهه6۰( نه كارمند 
صدا و سیماس��ت، نه برنامه اي در ش��بكه كودك داشته و نه 
برنامه اي در دس��ت تولید دارد. ايش��ان دقیقاً با كجاي صدا و 

سیما خداحافظي كرده؟!«

    تلویزیون

برپايي شب شعر و خاطره »قسم به قاصم«
رئي�س اداره هنره�اي ادب�ي دفتر 
تبليغ�ات اس�المي گف�ت: ش�ب 
ش�عر و خاط�ره »قس�م ب�ه قاصم« 
به هم�ت معاون�ت فض�اي مجازي، 
هنر و رس�انه اي�ن دفتر و ب�ا حضور 
اس�اتيد ش�عر آيين�ي، حماس�ي 
مي ش�ود.  برگ�زار  مقاوم�ت  و 
به گ��زارش »جوان« به نق��ل از دفتر 
تبلیغات اسالمي، سیدمهدي موسوي 
با اشاره به برگزاري هفته هنر مقاومت 

دفتر تبلیغات اسالمي به همت معاونت فضاي مجازي، هنر و رسانه اين دفتر 
تصريح كرد: در س��ومین روز از هفته مقاومت »آيین شب شعر و خاطره« 
پاسداشت سردارشهید حاج قاسم سلیماني، ابومهدي المهندس و همراهان 

شهیدشان برگزار مي شود. 
وي بیان كرد: اكران فیلم مستند كوتاهي در خصوص هنر و شعر مقاومت 
و اجراي سرود حماسي از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين 
آيین است و سردار الماس��ي نیز در اين آيین به سخنراني و خاطره گويي 

خواهد پرداخت.  
رئیس اداره هنرهاي ادبي دفتر تبلیغات اسالمي با اشاره به حضور شاعران 
آيیني، حماسي و مقاومت در اين آيین اظهار كرد: اساتیدي همچون علي 
موسوي گرمارودي، محمدعلي مجاهدي، مرتضي امیري اسفندقه، سعید 
بیابانكي و جمعي از ش��عراي تراز اول فاضل و حوزوي نیز در اين مراسم 

شعرخواني خواهند داشت. 


