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مرمت 6 نسخه خطي 200 ساله در موزه قرآن
مدير موزه ملي قرآن از مرمت شش نسخه تاريخي خطي در اين موزه خبر داد. 
حجت االسالم امیر لهراس��بي در گفت وگو با ايس��نا با اعالم اينكه چهار 
نسخه از اين تعداد نسخه هاي قرآني و دو نس��خه تاريخي ادبي هستند، 
بیان كرد: با توجه به پیگیري هاي انجام شده و توجه رئیس سازمان میراث 
فرهنگي و اختصاص بودجه مش��خص براي پروژه هاي عمراني اين موزه، 
يكي از كارشناسان مرمت نس��خ خطي براي انجام اين كار به موزه قرآن 
دعوت شد. وي افزود: حمید ملكیان، مدير بخش آسیب شناسي و مرمت 

كتابخانه مجلس كه مرمِت »قرآن نگل« را نیز بر عهده داشته است، مرمِت 
شش نسخه تاريخي كه در مخزن موزه قرآن وجود داشت و براي نمايش 
آن در فضاي موزه اي نیاز به مرمت داشت، بر عهده گرفت. به گفته  وي، در 
عملیات مرمت اين شش نس��خه  خطي بیش از 2۰۰ ساله در موزه قرآن؛ 
بررسي مرمتي و حفاظت شامل تست وجود عوامل میكروبي، قارچ، كپك 
و پار گي در حال انجام اس��ت و در پايان نیز مرمت جلدها در بخش نسخ 

موزه انجام مي شود.

    محمدصادق عابديني
س�ايت هاي دانلود موزيك، ه�ر روز افرادي را 
به عن�وان خواننده به م�ردم معرفي مي كنند؛ 
خواننده هاي نوظهوري كه نه صداي ماندگاري 
دارن�د و نه ترانه هاي�ي كه اس�تفاده مي كنند، 
ارزش و ق�وام ادب�ي دارن�د؛ اتفاقي ك�ه باعث 
مي شود با تضعيف هر چه بيشتر وزن و جايگاه 
ترانه در موس�يقي پاپ ايراني ش�اهد ابتذال و 
سطحي شدن ترانه ها و كاهش سطح انتظارات 
از موسيقي باشيم. حميد حامي، خواننده صاحب 
س�بك پاپ در گفت و گو با »ج�وان« به داليل 
تنزل س�طح ترانه س�رايي اش�اره كرده است. 
 چه اتفاقي باعث شده حجم ترانه هاي 
سطحي تا اين حد در موس�يقي ايران 
زياد شود و هر كس به واسطه آهنگين 
بودن كلماتي كه مي نويسد نام خودش 

را ترانه سرا بگذارد؟
در ترانه سرايي مثل همه رشته هاي هنري، شرط 
هنرمند بودن استعداد داشتن اس��ت اما در ايران 
خیلي از افراد در همین س��طح اس��تعداد داشتن 
مي مانند و سراغ آموزش هاي علمي نمي روند. مانند 
اتفاقي كه در ورزش ما مي افتد و خیلي از ورزشكاران 
ما صرفا به دلیل استعدادشان به تیم هاي ملي هم 
راه پیدا مي كنند ولي كمتر مي بینیم يك ورزشكار 
از كودكي آموزش علمي ببیند و در سطوح مختلف 
فعالیت كند تا به سطح تیم ملي بزرگساالن برسد. 
متأسفانه در ترانه سرايي هم كمتر پیش آمده است 

كه عالقه مندان، از راه علمي ترانه سرا شوند. 
ام�ا در بع�د ش�اعري به صورت ش�عر 
كالس�يك فكر مي كن�م قضيه عكس 

باشد!
در زمینه شعر كمتر مي شود شاعراني را پیدا كرد 
كه تحصیالت و دانش ادبي نداشته باشند و بتوانند 
در زمینه ادبیات حرف اول را بزنند. شاعران قوي ما 
همگي بر ادبیات اشراف كامل داشته اند. برخي از 
شاعران كالسیك ما حتي فیلسوف و عارف بوده اند. 
ما در گذشته ترانه سرايان قوي ای داشته ايم كه در 

پس اشعار و ترانه هايشان تفكر وجود داشته است. 
چرا از يك مقطع زماني حدود 30 ساله 
مي بينيم ترانه هاي ق�وي كم كم جاي 

خود را به ترانه هاي مبتذل مي دهند؟!
در دوره اي موسیقي پاپ دچار آشفته بازاري مي شود 
و مي بینیم افرادي وارد عرصه موسیقي مي شوند كه 
حداقل اطالعاتي در زمینه موسیقي ندارند. كارها 
به سمت بازاري شدن مي رود كه عكس آن چیزي 
بود كه انتظار آن مي رفت. اين مسئله تنها مربوط به 
موسیقي هم نیست، حتي در خطاطي هم مي بینیم 
كه به واسطه روابط سیاسي، آثار خطاطي برخي از 
هنرمندان درجه 3 به نمايشگاه هاي داخلي و خارجي 
ارسال مي شود و هنرمندان درجه يك خط و تذهیب 

در گوشه عزلت مي مانند. 
مي شود گفت با پايين آمدن سطح كيفي 
آثار موسيقي پاپ از سليقه موسيقايي 

مردم هم كاسته شده است؟
مردم با اشعار كالسیك كمتر مي توانند ارتباط برقرار 
كنند. به همین دلیل است كه ترانه به خاطر ساختار 
ساده اش مورد توجه قرار مي گیرد. ترانه سرايان قوي 
ما در چند دهه گذش��ته، در عین توانايي سرايش 
اشعار فاخر، سعي مي كردند اتفاقات روزمره زندگي 
را در قالب اشعار روايي بسرايند. مانند ترانه هاي قصه 
گرگ و بره، انگشتر هزار نگین يا ماهي دلتنگ كه 
در عین سادگي، شاعر هدفي را از سرايش آنها دنبال 

مي كرده است. 
اين آثار در زمان خ�ودش در باال بردن 
س�طح س�ليقه موس�يقي مردم نقش 

داشته اند؟
بله، شنیدن اين ترانه ها باعث مي شد سلیقه مردم باال 
برود. االن من كانال موسیقي دارم، سعي مي كنم در 
كنار چند موسیقي پاپ، موسیقي فاخر كالسیك هم 
منتشر كنم و فكر مي كنم با اين كار مي شود مردم را 

به شنیدن موسیقي فاخر تشويق كرد. 
پس چرا جرياني كه با پشتوانه ادبيات 
قوي، سعي داشت س�ليقه مردم را باال 

ببرد به ناگهان حذف مي شود؟
مي بینیم ك��ه ترانه س��راهاي بع��دي هم تالش 
مي كنند هم��ان زندگي روزمره را دس��تمايه كار 
قرار دهند ام��ا با زباني الكن و بي پش��توانه هنري. 
آن وقت ترانه ها ماندگار نمي شوند و مردم ارتباط 
قلبي با آنها برقرار نمي كنند. فقط چند كالم است 
كه به خاطر ريتم موسیقي، لذت كوتاه مدتي را به 

شنونده مي دهد. 
بعد از انق�الب در حوزه ترانه س�رايي، 

هنرمند شاخص داشته ايم؟
ش��اعران خوبي داريم، مانند س��هیل محمودي، 
عبدالجبار كاكايي، ساعد باقري و مرحوم افشین 
يداللهي كه در عین اينكه شاعران متفكري هستند، 
ترانه هم س��روده اند و فعالیت آنها باعث سنگین 
شدن وزن ترانه پس از انقالب شده است اما آنچه 
امروز در بازار شاهد آن هستیم، هجوياتي است كه 

به نام ترانه فروخته مي شود. 
چرا بازار اين هجويات گرم است؟

در مورد ترانه و ترانه س��رايي، غالب بازار در دست 
نابكار هاس��ت و آنها هس��تند كه اين ب��ازار مكاره 
شعر فروشي را در دس��ت گرفته اند و ترانه سرايان 
حرفه اي را گوشه نشین و دلگیر كرده اند. شما كمتر 
مي بینید ترانه سرايي كه پشتوانه علمي داشته باشد 
و كم كار نباشد، در اين میان شايد مرحوم افشین 
يداللهي استثنا بود. االن مي بینیم بعضي ها هر چه 
را به دستشان مي رسد مي نويسند و خواننده اي هم 
آن را مي خواند و اسمش را مي گذارند ترانه! در اين 
بازار آن وقت مي رسیم به ترانه شرم آور »لكنت« 
كه تهیه كننده سیاسي كاري پشت آن بود؛ كسي 
كه جوان ها را مي آورد و عصاره آن را مي كشید و بعد 

رهايشان مي كرد. 
پس فضاي روشني براي ترانه سرايان 

تازه كار نمي بينيد؟
بي انصافي است كه نگويیم استعدادي در میان اين 
دختران و پسران جوان وجود ندارد، برخي از همین 

افراد آينده روشني دارند. 
من در كاري كه در آينده نزديك منتشر مي كنم از 
ترانه هاي يكي از همین ترانه سرايان جوان به نام 
سما صفايي استفاده كرده ام كه ان شاءاهلل آينده 
روشني دارد. خانم فريبا حسیني هم ترانه سراي 

خوبي است. 
امیدوارم به میزان ترانه سرايان خوب مان افزوده 
ش��ود، اين كار به باال بردن س��طح موسیقي بعد 

انقالب كمك مي كند. 

در دوره اي موس��يقي پ��اپ دچ��ار 
آش��فته بازاري مي ش��ود و مي بينيم 
اف��رادي وارد عرص��ه موس��يقي 
مي ش��وند ك��ه حداق��ل اطالعاتي در 
زمين��ه موس��يقي ندارن��د. كارها به 
سمت بازاري ش��دن مي رود كه عكس 
آن چيزي بود كه انتظ��ار آن مي رفت

حميد حامي در گفت و گو با »جوان«:

بازار ترانه سرايي در دست نابكارهاست

كارگردان با س�ابقه س�ينماي ايران در مصاحب�ه اي گفته كه 
ورود پول هاي مشكوك به س�ينماي ايران باعث شده عده اي 
س�ودجو و كاس�بكار كمر ب�ه قتل س�ينماي اي�ران ببندند. 
چند روز پیش كانون كارگردانان سینماي ايران با انتشار بیانیه اي 
نسبت به ورود پول هاي مشكوك به س��ینماي ايران هشدار داد. 
پوران درخشنده عضو شوراي مركزي كانون كارگردان سینما روز 
گذشته در اين زمینه به سینما پرس گفت: »با شرايط موجود معلوم 
نیست كه اين سینما قرار اس��ت به كجا برود و چه سرنوشتي در 
انتظار آن است؛ متأسفانه ما شاهد آن هستیم كه برخي افراد كمر به 

قتل سینما بسته اند و هیچ فريادرسي هم براي سینما نیست!«
كارگردان فیلم سینمايي »هیس، دخترها فرياد نمي زنند«، افزود: 
»ما در كانون كارگردانان س��ینماي ايران نس��بت به اين مسئله 
بسیار مهم و حس��اس احس��اس خطر جدي كرديم، از اين رو با 
جمع بندي نظرات همكاران مان بیانیه اي در رابطه با پديده ورود 
پول هاي مشكوك در سینماي كشور منتشر كرديم؛ اين كار ما در 
واقع اعالم خطر به يكايك هنرمندان، مسئوالن و مردم بود و در 
قدم هاي بعدي ما راجع به اين مسئله نشست هايي برگزار خواهیم 
كرد و با مس��ئوالن و مديران در حوزه هاي مختلف صحبت هايي 
خواهیم داشت و امیدواريم جلوي اين پديده شوم گرفته شود.« 
درخشنده در ادامه تأكید كرد: »مسئله ورود پول هاي مشكوك 
به سینما براي ما بس��یار اهمیت دارد و همه ما آن را تا رسیدن به 
نتیجه دنبال مي كنیم چراكه متأسفانه سینماي مستقل در حال 
نابودي است و عده اي س��ودجو در حال كاسبكاري اند و اين روند 
براي آينده سینماي كشور بسیار خطرناك است.« اين سینماگر 

در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا راجع به اين پديده با مسئوالن قوه 
قضائیه و مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي و سازمان 
سینمايي مذاكره داش��ته ايد يا خیر اظهار داشت: »خیر تاكنون 
اين اتفاق نیفتاده اما ما حتماً در قدم هاي بعدي مذاكره با مسئوالن 
ذيربط را در دستور كار خود قرار خواهیم داد و از همه آنها استمداد 
مي طلبیم و امیدوارم آنها با هوشمندي و درايت جلوي اين اتفاقات 
را بگیرند.« به گزارش »جوان« پول هايي كه درباره س��الم بودن 
منابع آنها شك و شبهه هاي فراواني وجود دارد باعث شده سینماي 
ايران صرفاً روي انگش��ت بازيگران معروف ادام��ه حیات بدهد و 
فیلمنامه ها روز به روز به لحاظ ساختاري ضعیف تر و به لحاظ محتوا 
و غناي فرهنگي نیز مبتذل تر شوند. موضوع ورود پول هاي كثیف 
به سینما از طريق محصوالت شبكه نمايش خانگي اين نگراني را 
مطرح كرد كه ورود پول هايي با منشأ مبهم و مشكوك مي تواند 
روند طبیعي تولید در سینما را مختل كند و باعث رشد قارچ گونه 

بخشي از سینما و ايجاد تبعیض شود.

 پوران درخشنده: كاسبكاري با پول هاي مشكوك
 در حال نابود كردن سينماي مستقل است

قدرشناسي متقابل افشين عالء از بسيج اساتيد

 عالء : خطرات داخلی 
تهديدی بزرگ تر از رجزخوانی دشمنان خارجی است

    فرزين ماندگار
افش�ين عالء با انتش�ار نام�ه  تش�كرآميزي به س�ازمان 
بس�يج اس�اتيد، نس�بت به تقدير اين س�ازمان از شعر و 
مواض�ع انقالبي او واكنش نش�ان داد و نوش�ت: به نظر من 
خطراتي ك�ه از درون پيك�ره درخت سايه گس�تر انقالب 
اس�المي، قامت اس�توار و ريش�ه هاي عميق آن را تهديد 
مي كن�د، ب�ه مرات�ب از قداره كش�ي ها و رجزخواني هاي 
دش�منان خارجي كه چون بادهاي مس�موم، به برگ و بار 
آن آس�يب مي رس�انند، جدي تر و ويران كننده تر اس�ت. 
افشین عالء در اين نامه با تقدير از اساتید دانشگاه هاي كشور به 
خاطر تقدير از اتخاذ مواضع انقالبي در شعري كه عالء در پاسخ 
به خوانندگان خارج نشین پروژه ضدايراني »چهل سال« انقالب 
گفته بود، اعالم كرد در خصوص خطراتي كه از جانب قدرت هاي 
بیگانه، نظام و میهن را تهديد مي كند، با اساتید كشور همصدا 
و همدل است و به لزوم هوشیاري و ايستادگي توأمان، اعتقاد 
راسخ دارد. در نامه افش��ین عالء به سازمان بسیج اساتید آمده 
است: بديهي است آنچه من مي گويم و مي نويسم، در مقايسه با 
عظمت حماسه شهیدان، جانبازان و ايثارگران اين آب و خاك، 
ارزش چنداني ندارد اما لطف و ابراز محبت عزيزاني چون شما 
به آن اعتبار و بها مي بخشد. خوشبختانه ما و شما در خصوص 
خطراتي كه از جانب قدرت هاي بیگانه، نظام و میهن مان را تهديد 
مي كند، همدل و همصدايیم و به لزوم هوشیاري و ايستادگي 
توأمان، اعتقاد راس��خ داريم. اما قطعا شما بهتر از من مي دانید 
كه آفات و خطراتي از درون نیز كشور، ملت و نظام برخاسته از 
نهضت اسالمي 5۷ را تهديد مي كند كه متأسفانه سال هاست 
در شناخت ماهیت و مصاديق اين آفات و خطرات، بین نیروهاي 
وفادار به انقالب اسالمي اختالف نظرهايي به وجود آمده است. 
اين در حالي است كه دش��منان خارجي، در ضديت و مقابله با 
شاكله نظام اسالمي و همه وفاداران به انقالب، اتحادي شوم و 

اتفاق نظر نامباركي دارند. 
اين شاعر كشورمان  مي افزايد: حال كه باب گفت وگو بین بنده و 
شما استادان گرامي باز شده است، اعالم آمادگي مي كنم كه در 
خصوص اين آفات و خطرات داخلي نیز به گفت وگو بنشینیم و 
راه هاي برون رفت از بحران هاي ناشي از آن را برشماريم چراكه 
به نظر من خطراتي كه از درون پیكره درخت سايه گستر انقالب 
اسالمي، قامت استوار و ريشه هاي عمیق آن را تهديد مي كند، 
به مراتب از قداره كشي ها و رجزخواني هاي دشمنان خارجي كه 
چون بادهاي مسموم، به برگ و بار آن آسیب مي رسانند، جدي تر 

و ويران كننده تر اس��ت. بنده آماده ام در هر فرصت و مكاني كه 
شما اس��اتید محترم تعیین كنید، به عنوان شاگردي كوچك 
مطالبي را به عرض برسانم و ضمنا از رهنمودهاي ارزشمند شما 
نیز بهره مند شوم. امید اس��ت با همفكري بیشتر و صمیمانه تر 
اشخاص و جريان هاي وفادار به انقالب، در پیمودن راه پر فراز و 
نشیبي كه پیش رو داريم، هماهنگ تر و موفق تر عمل كنیم و به 
فضل الهي همان گونه كه شما آرزو كرديد، امانت مقدس انقالب 
اسالمي را س��الم و پاكیزه، به دست منجي عالم و صاحب عصر 
برسانیم. يادآور مي شود: سازمان بسیج اساتید با انتشار نامه اي 
در تاريخ 1۷ مرداد از مواضع اين شاعر در قبال خوانندگان پروژه 
ضدايراني »چهل سال« تقدير كرده بود. در متن نامه اين سازمان 
آمده: حضور شاعر متعهِد انقالب مردمي ايران، استاد ارجمند 
جناب آقاي افشین عال، باس��الم و احترام. پاس��خ هنرمندانه 
جنابعالي به پروژه ضّدايراني خوانندگان »چهل سال« موجي 
از شور و تولید عواطف در بین استادان وطن خواه و اسالم گرا در 
دانشگاه هاي كشور را برانگیخت. نظر به اينكه جمع كثیري از 
استادان و دانشگاهیان كشور خواستار تقدير از آن شاعر فرزانه 
انقالب و ارس��ال پیام محبت آمیز خود به شما شاعر برجسته 
ايران شدند، به اين وسیله و به نمايندگي از استادان دانشگاه ها 
و مراكز آموزشي و پژوهشي كش��ور از جنابعالي كه با سرودن 
اشعاري وزين، مستدل و مبتني بر شواهد غیرقابل انكار تاريخي، 
پاسخ قاطع و كوبنده اي به خیال پردازاني كه خفقان و تاريكي 
سال هاي سخت حكومت پهلوي را فراموش كرده اند داده ايد، 
تشكر نموده و امید آن داريم با لطف و عنايت پروردگار و همدلي 
و همراهي همه وطن خواهاِن ايران اسالمي با جشن فروپاشي 
رژيم جعلي اسرائیل، پرچم انقالب اسالمي را به دستان مبارك 
امام عصر)عج( تقديم نمايیم. دوام توفیقات جنابعالي را از درگاه 

خداوند بزرگ خواهانیم.«

حكمت47

ارزش م�رد ب�ه ان�دازه هم�ت 

اوس�ت و راس�تگويی او به ميزان 

جوانمردی اش و شجاعت او به قدر 

ننگی است كه احس�اس می كند 

و پاكدامن�ی او ب�ه ان�دازه غيرت 

اوست. 

برگزاري جشنواره توليدات استان ها با شعار 40سال پايداري افتخار و پيشرفت

30 سريال فاخر براي چهلمين سالگرد پيروزي انقالب توليد مي شود

    محمد صادقي
برنامه ه�اي  مل�ي،  رس�انه  اس�تان هاي  ام�ور  مع�اون 
بيس�ت و يكمين جش�نواره تولي�دات مراك�ز اس�تان هاي 
ص�دا و س�يما را تش�ريح ك�رد و گف�ت: 30 س�ريال فاخ�ر 
ب�راي چهلمي�ن س�الگرد پي�روزي انق�الب تولي�د مي ش�ود. 
به گفته علي دارابي، بیست و يكمین جشنواره تولیدات مراكز استان ها 
به علت اينكه همه برنامه سازان، تهیه كنندگان و عوامل برنامه ساز مراكز 
اس��تان  ها به عالوه مراكز كیش، آبادان و مهاباد در يك رقابت ساالنه 
شركت مي كنند، فراگیرترين جش��نواره برگزار شده در كشور است. 
معاون امور استان هاي سازمان صداوسیما افزود: با توجه به اينكه تمام 
شبكه ها 24 ساعته شده اند و حجم تولیدات افزايش قابل توجهي داشته 
است، تصريح كرد: در بیست و يكمین جشنواره تولیدات مراكز استان ها، 
128 نفر از صاحبنظران، مديران با تجربه، استادان و هنرمندان نام آشنا 
در مدت 45 تا 6۰ روز بررسي و داوري آثار را انجام دادند و اين میزان 
داور و هیئت بررسي، در بازه زماني و س��طح جشنواره بي نظیر است. 

دارابي از جشنواره تولیدات مراكز اس��تان ها به عنوان فرصتي مغتنم 
براي قدرداني از هنرمندان محلي و بومي ياد كرد و گفت: میزبان اصلي 

جشنواره بیست و يكم، استانداري چهارمحال و بختیاري است. 
معاون امور استان ها با اشاره به اينكه در جريان برگزاري بیست و يكمین 
جش��نواره تولیدات مراكز صداوسیما تالش مي ش��ود تا توانمندي و 
ظرفیت هاي استاني براي مردم معرفي  ش��وند، گفت: برنامه  سازان به 
ويژه براي خردساالن، كودكان و نوجوانان شهرهاي استان چهارمحال 
و بختیاري، برنامه  برگزار مي كنند و مردم مي توانند قهرمانان محبوب 

خود را كه از قاب تلويزيون تماشا مي كردند از نزديك مشاهده كنند. 
دارابي تصريح ك��رد: برگزاري بیس��ت و يكمین جش��نواره تولیدات 
مراكز اس��تان ها، فرصت خوبي اس��ت كه ظرفیت هاي گردشگري و 
سرمايه گذاري در استان ها معرفي ش��ود. معاون امور استان ها گفت: 
3۰ سريال و مجموعه نمايشي فاخر در دست تولید مراكز استان هاست 
كه برخي از آنها تا پايان سال و برخي ديگر نیز تا سه سال آينده پخش 
خواهند شد. دارابي در ادامه اين نشست خبري، شعار جشنواره امسال 
را »4۰ سال پايداري، افتخار و پیشرفت« عنوان كرد و افزود: در مراسم 
افتتاحیه بیست و يكمین جش��نواره تولیدات مراكز استان ها، از پنج 
خانواده ش��هدا و چهار مدير استاني مركز ش��هركرد قدرداني خواهد 
ش��د. همچنین در آيین اختتامیه از پنج تن از خانواده شهدا قدرداني 
مي شود و به مناسبت چهلمین س��الگرد پیروزي انقالب اسالمي در 
بخش ويژه نیز با حضور دكتر علي عسكري، رئیس رسانه ملي از شش 
تن از پیشكسوتان انقالب اس��المي، فعاالن رسانه اي كه نقش مهمي 
در انقالب اسالمي ايران داشتند و 15 چهره فرهنگي- هنري استان 

چهارمحال و بختیاري تجلیل خواهد شد.

    دریچه

باز پاي »بی بی سی« در ميان است
راست و دروغ فيلم منتسب به خانواده 

شهداي افغانستاني
 فيلم كوتاهي با كيفيت پايين با تكان هاي ش�ديد دس�تي ك�ه فيلمبرداري 
كرده از يك فض�اي مح�و از جمعيت پراكن�ده در قبرس�تان و صداي جيغ 
يك زن و تصوي�ر زن ديگ�ري ك�ه نيمه هوش روي زمين نشس�ته اس�ت، 
در يك قطع�ه ويدئ�و به نماي�ش درآم�ده و ادعا ش�ده ك�ه اين فيل�م، در 
واق�ع فيلم »ض�رب و ش�تم زن هاي افغانس�تاني روز پنج ش�نبه س�ر مزار 
ش�هداي گلدش�ت نجف آب�اد اصفه�ان، به دس�ت م�ردان ايراني« اس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا،اين فیلم توسط بي بي سي افغانستان منتشر شده 
است؛ فیلمي از واكنش چند نفر پس از يك درگیري كه در ايام درخشش حماسه ها 
و جانفش��اني هاي رزمندگان مقاومت علي الخصوص رزمندگان افغانستاني لشكر 
فاطمیون، بهانه اي دم دستي براي رسانه حكومتي انگلیس است در جهت تخريب 
خانواده شهدا و سیاه نمايي از وجهه برخورد با خانواده شهداي افغانستاني. طبق تأيید 
مردم محلي نجف آباد اين فیلم متعلق به آرامستان گلدشت نجف آباد است اما ربطي 
به بخش گلزار شهدا ندارد و افراد صرفاً میان قبور عادي آرامستان حضور دارند. طبق 
استعالم تسنیم از مسئول خانواده شهداي فاطمیون در اين شهرستان و حاضرين در 
ماجرا، هیچ كدام از افراد داخل فیلم خانواده شهید نیستند و ماجرا اصاًل ضرب وشتم 
نبوده است بلكه اتفاق پیش آمده صرفاً دعواي ش��خصي بین مردان دو خانواده در 
قبرستان بوده و زن ها در اين دعوا نقشي نداش��ته اند. مبهم بودن فضاي اين فیلم 
موبايلي حكايت از خالي بودن دست خبرنگاران بي بي سي براي دامن زدن به كمترين 
اختالفات ممكن میان قشر عامه مردم دارد. تصويرهاي بي سر و تهي كه برچسب قابل 

باوري براي دروغ منتشر شده در خبر اين رسانه انگلیسي نیست.

باج 32ميليارد تومانی يك مؤسسه آموزشی 
به صداوسيما برای باقی ماندن كنكور!

غالمرض�ا كات�ب، عض�و كميس�يون فرهنگ�ي مجل�س، 
نظرس�نجي صداوس�يما درب�اره درخواس�ت 85 درصد از 
مردم براي باق�ي ماندن كنكور را نظر س�ازي عن�وان كرد. 
كاتب در گفت و گو با »خانه ملت« گفت: مافیاهاي موجود 
در حوزه آموزش��ي از جمله آنهايي كه در موسسات كنكور 
هستند اجازه اجراي قانون حذف كنكور را نمي دهند، به طور 
مثال يكي از موسسات آموزشي طي قراردادي براي پخش 
آگهي و تبلیغ��ات در دوره يك ماهه پخش مس��ابقات جام 
جهاني مبلغي برابر 32میلیارد تومان به سازمان صداوسیما 

داده است. 
وي با بیان اينكه برخي مطرح مي كنند طي نظرسنجي هاي انجام 
شده 85درصد مردم خواهان برگزاري كنكور هستند، ادامه داد: با 
نظرسنجي هاي انجام شده در صداوسیما نمي توان قانون را لغو 

كرد؛ قانون بايد مجاري خود را طي كند.
 كارشناسان و موسسات كنكوري نمي توانند براي اجراي قانون 
تصمیم بگیرند، البته به نظر مي رس��د اين نظرسنجي ها بیشتر 

نظرسازي است. 
عضو كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با بیان اينكه 
برخي از موسسات كنكوري ساالنه مبلغي حدود 4۰۰ میلیارد 
تومان گردش مالي دارند، تأكید كرد: موسس��ات كنكور سعي 
مي كنند با جوس��ازي مانع اجراي قانون شوند؛ مردم مي توانند 
نظر دهند اما نمي توان با نظرس��نجي قانون را زير سؤال برد، در 

صورت لزوم مي توان آن را اصالح كرد. 
.............................................................................................................

كارگردان »بازمانده« درگذشت
عس��گري نس�ب،  منوچه�ر 
تهيه كننده و كارگردان سينماي 

ايران درگذشت. 
منوچهر عس��گري نس��ب متولد 
1315 در كرم��ان، داراي مدرك 
كارشناسي س��ینما و تلويزيون از 
دانش��كده هنره��اي دراماتیك و 
 )MSU( كارشناسي ارشد سینما از دانشگاه ايالتي میشیگان
بود. وي فعالیت سینمايي را سال 1345 با كارگرداني فیلم هاي 

مستند تلويزيوني آغاز كرد. 
از فعالیت هاي جنبي او مي توان به تهیه فیلم هاي س��ینمايي و 
مجموعه هاي تلويزيوني، تدريس كارگرداني و اقتصاد س��ینما 
در مركز اسالمي آموزش فیلمس��ازي، دانشكده سینما و تئاتر، 

دانشكده صدا و سیما و مدرسه عالي سوره اشاره كرد. 
عسگري نسب كارگرداني فیلم هاي »آن سوي مه«، »خانه در 
انتظار«، »هي جو«، »پايیز بلن��د« و تهیه كنندگي فیلم هاي 
»چمدان«، »هي جو«، »همس��ر« و »بازمان��ده« را بر عهده 

داشت. 
خانه سینما در اطالعیه اي ضمن اعالم فوت اين هنرمند سینما، 
از تشییع پیكر او در ساعت 9 صبح امروز در ساختمان شماره 2 

خانه سینما )خیابان وصال( خبر داده است. 
.............................................................................................................

 ماجراي ازدواج دو جوان
در سريال »وصل« 

رامي�ن  كارگردان�ي  ب�ه  وص�ل  اجتماع�ي  س�ريال 
پورايم�ان ام�روز در رادي�و نماي�ش پخ�ش مي ش�ود. 
س��ريال راديويي وصل به نويس��ندگي هديه رضايي به موضوع 
ازدواج جوانان مي پردازد. اين س��ريال به تهیه كنندگي: فرشاد 
آذرنیا، گويندگي: نوشین حسن زاده ، صدابرداري: علي حاجي 
نوروزي و افكتوري: محمدرضا قبادي فر ساعت 18:15 از راديو 

نمايش پخش مي شود. 
.............................................................................................................

 كتاب »فاطمه علي است« 
تجديد چاپ شد

كتاب »فاطمه علي است« 
نوش�ته عل�ي قهرماني به 
مناسبت س�الروز ازدواج 
و  عل�ي)ع(   حض�رت 
حضرت زهرا)س( توس�ط 
انتشارات كتاب جمكران 
ش�د.  چ�اپ  تجدي�د 
ب��ه گ��زارش مه��ر، كتاب 
»فاطمه علي است« نوشته 
علي قهرماني، ب��ه تازگي تجديد چاپ ش��ده و ب��ه چاپ دوم 

رسیده است. 
اين كتاب، مجموعه داستان هاي كوتاهي از سبك زندگي علي)ع( 
و حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( را شامل مي شود. داستان هاي اين 
كتاب در چهار فصل اصلي چاپ شده اند كه عناوين اين فصول 
چهارگانه به ترتیب عبارت اس��ت از: »تولد دو نور«، »پیوند دو 

دريا«، »داستان زندگي« و »در فراق يار«. 

هادي عسگري     دیده بان


