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خط خبر

ستاره بیغروب موسیقی ایران
یاد

سیمین غانم
خواننده پیشکسوت موسیقی ایران

نهج البالغه جهان اسالم را فتح میکند

وصال روحانی
خبرنگار

در هفتــهای که «تنت» فیلم جاسوســی -جنایی
جدید کریستوفر نوالن برای ششمین بار متوالی
در صــدر جــدول پرفروشهــای جهان نشســت
و میــزان پولســازیاش را در پنــج قــاره از 328
میلیون دالر هــم عبور داد ،اکــران موفقیتآمیز
و احیای محســوس یــک فیلم قدیمی خبرســاز
شــد و فــروش قابــل توجــه آن البته با احتســاب
ارقــام نازل رایــج در دوران کرونایــی فعلی دنیا،
هنردوستان را متعجب کرد.
فیلم مورد بحــث « »Hocus Pocusنام دارد
و فیلمــی ویــژه ایــام تــوأم بــا تــرس و اضطراب
هالووین اســت که در فرهنــگ غرب اواخر مهر و
اوایــل آبانماه هر ســال را در بر میگیرد .همواره
فیلمهــای ترســناک مختــص ایــن ایام ســاخته
و ارائــه میشــوند و گیشــههای بســیار خوبی هم
دارنــد .بــا ایــن حــال « »Hocus Pocusنــه یــک
فیلم ترسناک با پایهها و خصائل سنتی آن بلکه
یک کار فانتزی و کمدی اســت که کنی اورتگا آن
را کارگردانــی کــرده و نقــش اول آن را بت میدلر
بازی کرده است.
در سال  1993که این فیلم  96دقیقهای برای
اولیــن بــار به نمایــش درآمــد ،فــروش چندانی
نکــرد و توفیــق خاصــی نداشــت امــا اینــک کــه
رویکرد و سیاســت کمپانیهــا در دوران بیرونق
کرونا به سبب عقالیی نبودن پخش آثار پرهزینه
جدیدشان پخش مجدد آثار قدیمیشان است،
« »Hocus Pocusحتــی بــا فــروش دو میلیــون
دالری در  2570ســالن در ســطح امریکا و کانادا
و مکزیک رده دوم جدول درآمدسازان سینمای
امریــکای شــمالی و برخــی کشــورهای اروپایی و
آسیایی شــرقی را به خود اختصاص داده است.
ایــن در حالی اســت کــه « »Tenetایــن هفته در
 2750تاالر در امریکای جنوبی  2.85میلیون دالر
در آمدســازی کرد و ب ه لطف حضور ســتارههایی
مثــل کنــت برانــا ،رابــرت پاتینســون و الیزابــت
دبیکی توانســته اســت به جذب هنردوســتان به
ســالنهای ســینما ادامــه بدهد و تــک محصول
بزرگ هفت ماه اخیر ســینمایی جهان باشــد که
استودیوی ســازندهاش (برادران وارنر) شهامت
اکران آن را بهرغم وقوف به رونق اندک فیلمها
در گیشهها در شرایط سخت کنونی جهان داشته
اســت .هرچــه هســت موضــوع فیلــم «Hocus
 »Pocusاحیای تصادفی ســه ساحره بدکردار اما
خندهدار توســط یک پسر نوجوان در شهر سلیم
در ایالت ماساچوست امریکا در یکی از شبهای
ایام هالووین اســت .این فیلم  27ســال پیش در
اکران عمومــی اولیهاش حــدود  17میلیون دالر
روی دست استودیوی مشهور سازندهاش (والت
دیسنی) ضرر گذاشــت اما طی سالهای بعدی
در شبکه نمایش خانگی و در روند اجاره نوارهای
ویدیویی و همینطــور در کانال اختصاصی والت
دیســنی فروشهــای مســتمر تــازهای داشــت و
جبران مافات کرد .بد نیســت بدانید اســتودیوی
والتدیسنی درصدد ســاخت یک قسمت دوم
نیــز بــرای ایــن فیلم اســت و بــت میدلر و ســایر
هنرپیشــههای اصلی فیلم شــام ســارا ،جســیکا
پارک ،تورا برچ و ونه ساشــا و تمایل خود را برای

نمایی از فیلم کمدی و فانتزی « »Hocus Pocusکه  27سال پس از انتشار اولیهاش صاحب حیاتی تازه و بازاری پررونقتر در صحنه سینمای جهان شده است

تکرار نقشهای محوله به آنان ابراز داشــتهاند و
کارگردانی به آدام شــنگمن ســپرده شــده اما به
سبب استراتژیهای کاری ویژه دوران کرونا زمان
تصویربرداری و اکران فیلم اعالم نشده است.
ëëاستمرارروندتعویقها
در نقطــه مقابــل اقــدام اســتودیوهای بزرگ
هالیــوود برای به تأخیر انداختن روند پخش آثار
اصلــی و پرهزینهشــان در ایــن هفتــه هــم ادامه
یافــت و براســاس آن مقــرر شــد نســخه جدیــد
جیمزبانــد کــه نــام آن را «وقت مردن نیســت»
گذاشــتهاند ،بهجــای اکــران شــدن در  2آذرمــاه
امســال از  13فروردیــن ســال بعــد بــر پردههای
نقــرهای دنیــا بنشــیند و قســمت نهــم ســری

کارهــای قدیمی پخش مجدد شــدند و جملگی
هم در جمع  40فیلم صدر جدول درآمدســازان
ســینمای دنیــا قرار گرفتنــد و اوصــاف کوتاه آنها
بدین شرح است:
٭ «تصاحبکننــده» (یــا «حلولکننده») که
یک فیلم ترســناک و علمی-تخیلی و محصول
مشــترک کشــورهای انگلیس ،امریــکا و کانادا با
کارگردانی برندون کرانن برگ و مجهز به حضور
بازیگرانــی درجــه دوم هچــون آندریــا رابزبورو و
جنیفر جیسن لی اســت ،در  325تاالر در امریکا
و کانادا به فروشی  282هزار دالری نایل شد و در
رده هشتم جدول پولسازان سینمای این کشورها
نشست.

فیلــم در  202تــاالر در امریکای شــمالی بود،
رتبــه دوازدهم را در جدول درآمدســازان این
منطقه از جهان به خود اختصاص داد.
٭ «فراخــوان جاسوســی» بــه کارگردانــی
لیدیا وین پیلچر و با بازی ســارا مگان تامس،
اســتانا کاتیــچ و رادیــکا اپــت در نقشهــای
اصلی با گیشــهای اندک و  103هزار دالری در
رتبه بیســتم پرفروشهای سینمای امریکای
شــمالی مستقر شد .این فیلم که فقط در 75
ســالن در ســطح امریــکا ،کانــادا و مکزیک به
نمایــش درآمــد ،کاری دراماتیک و براســاس
مســتندات تاریخــی و رویدادهــای حقیقــی
است.

برنامههای هفته تازه

به رســم و ســیاق هــر هفتــه از روز جمعه ( 25مهــر) تعدادی
فیلم تازه در سطح جهان به نمایش در میآیند که البته فقط
دو فیلم مشــمول اکران وســیع میشوند که «ســارق صادق»
و «دو قطــب» نــام دارنــد .از ایــنرو هشــت فیلم دیگــر اکران
محدود میشوند و حداکثر سالنهایی که برای پخش آنها در
امریکای شمالی در نظر گرفته میشود  400سالن است .حال
آن کــه دو فیلم مشــمول اکرانهای وســیع در بیش از دو هزار
صحنهای از فیلم ترسناک و علمی-تخیلی «تصاحبکننده» که پیرامون تسخیر روح
و جان انسانهایی است که به طور ناخودآگاه وسیله ترور و مرگ مقامهای مورد
تاالر در ســطح امریکا و کانادا به نمایش در میآیند .از جمله
نظر کمپانیهای فاسد در غرب میشوند
فیلمهایی که فقط اکران محدود میشوند ،میتوان به «بنگ
بنگ»«،او دریا اســت»« ،چوپان جعلی»« ،فرار از انقراض»« ،شــیطان نام و نشــان دارد» و «بچه کارآگاه» اشاره کرد که نمایش عمومی
خود را مدیون شرایط کرونایی دنیا و رویکرد استودیوها به پخش آثار درجه چندم خود به قصد پرهیز از اکران و ضرر دادن چشمگیر آثار
شاخص خود هستند که مبالغی نجومی صرف تهیهشان شده است.

فیلمهای اکشن و پرفروش «سریع و خشمگین»
هم که بهطور اختصاری « »F9نامیده شده ،برای
تداخل نداشــتن با ورســیون تــازه مأموریتهای
جنایــی جیمز باند به جــای  14فروردین  1400به
 8خردادماه این سال موکول شد.
ëëدرعرصه جاسوسها و تسخیرکنندگان
بــ ا وجــود کســادی دوران کرونا ایــن هفته نیز
فیلمهــای جدید متعدد و همچنین شــماری از

٭ «خودتــان را نجــات بدهیــد» یــک کار
کمدی -اجتماعی با کارگردانی مشــترک الکس
هوستون فیشــر و الهنور ویلسون و با بازی سونیتا
مانی و جان پل رینولدزاست.
٭«تمــاس تلفنــی» فیلــم دیگــری از ژانر
هــارور (وحشــت) و بــا ســناریویی از پاتریــک
استیبز و کارگردانی تیموتی وودوارد جونیور با
فروش  149هــزار دالری که محصول نمایش

٭ «شیفت  12ساعته» که یک کمدی سیاه
و مهیــج اســت و بریــا گرنت هم ســناریویش
را نوشــته و هــم آن را کارگردانــی کــرده ،فقط
در  18ســالن در ســطح  16ایالــت از ایاالت 51
گانــه امریکا اکران شــد و درآمد حاصلهاش از
 8هــزار دالر فراتــر نرفت و با چنیــن اندوخته
نازلــی حائــز رتبه بیســت و هشــتم در جدول
پردرآمدهای سینمای این کشور شد.

«مردن در آب مطهر» از  30مهرماه به سینماها میآید

سینما

ëëکتاب «سیرت رسولاهلل (ص)» مشهوربه
«ســیرة النبی» به مدت یک هفتــه با صدای
بهــروز رضــوی از رادیــو تهــران روایــت
میشود/.مهر

احیای یک اثر قدیمی کمدی در ایام هراس کرونایی

برش

ëëلیــا حاتمــی و محمدرضا گلــزار در فیلم
سینمایی «چشم و ابرو» به کارگردانی حمید
نعمتاهللهمبازیمیشوند/.مهر

صالحی در آیین آغاز طرح ملی کاشان پایتخت نهج البالغه
مطرح کرد

فرهنگ

مرحله نهایی نیز آغاز شــد .در مرحله نهایی
جشــنواره حــدود  ۸۵۷اثــر در بخشهــای
مختلف موسیقی «دســتگاهی»« ،نواحی»
و «کالســیک» به دبیرخانه جشنواره ارسال
شــده کــه از ایــن تعــداد  ۲۴۸اثــر مربــوط به
موســیقی دســتگاهی ۴۹۹ ،اثــر مربــوط بــه
موســیقی نواحی و  ۱۱۰اثر مربوط به موسیقی
کالســیک اســت .و در ایــن مرحلــه نیــز،
همچون مرحلــه اول ،بررســی و ارزیابی آثار
توســط هیأتهای انتخاب ،بــا حضور بیش
از  ۱۰۰نفر از اســتادان موســیقی کشور خواهد
بود/ .مهر
 ëëهــادی مظفــری بــه پیشــنهاد انجمــن
هنرمنــدان نقــاش ایــران و طــی احکامــی
غالمحسین نامی را به عنوان رئیس افتخاری
دوساالنه نقاشی و احســان آقایی را به عنوان
مشاور شورای سیاستگذاری انتخاب و اعضای
شورای سیاستگذاری نهمین دوساالنه نقاشی
تهرانمعرفیکرد/ایلنا
ëëهوشــنگ معتمــدی،
پیر تئاتر کردســتان در سن
 ۸۷ســالگی ،دار فانــی را
وداع گفــت .معتمــدی از
ســال  ۱۳۴۲فعالیتهای
تئاتری خــود را در ارتش با
نمایشنامه «دکتر قالبی»
آغــاز کــرد و از آن زمــان،
بــه کارگردانــی و طراحی
و ســاخت دکور مشــغول
شد/ .خانه تئاتر
 ëëدر اولین نشســت دور جدید شــورای عالی
خانه هنرمندان ایران که روز گذشته برگزار شد،
به اتفــاق آرا ایرج راد به عنوان رئیس شــورای
عالی ،حمیدرضــا نوربخش به عنــوان نایب
رئیس ،امیر علیخانی راد به عنوان خزانهدار و
روانبخش صادقی به عنوان دبیر شورای عالی
به مدت دو سال انتخاب شدند/ .ایسنا
 ëëدومین دوره جایزه سال «استیکر» مهرماه
 ۱۳۹۹به همت یکی از شــبکههای اجتماعی
ی طباطبایی
ایرانی ،به دبیری مسعود شجاع 
برگزار میشود .شجاعی طباطبایی هنرمند
کاریکاتوریستودبیرجشنوارههایمختلف
کاریکاتور در ســطح ملــی و بینالمللی بوده
و در ســطح بینالمللــی نیــز شــناخت ه شــده
است/.مهر
ëëصادقملکشهمیرزادی
باستانشناسپیشکسوت کــه همدورهایهایــشاو را جانشــین شایســته
عــزتاهلل نگهبــان  -پــدر
باستانشناســی ایــران
 مینامنــد ،روز گذشــته(دوشــنبه 21مهــر) درســن
۷۷ســالگی درگذشــت.
ملــک شــهمیرزادی ســال
 ۱۳۲۲شمسی در شــهمیرزاد استان سمنان به
دنیا آمد و بعد از آغاز به کار در میراث فرهنگی،
نامش به کاوشگر تپههای سیلک گره خورد.

«تنت» برای ششمین هفته متوالی در صدر پرفروشهای سینمای جهان باقی ماند اما...

سینمای جهان

 ëëحمید قبادی مشــاوراجرایی معاونت
امورهنری ارشاد درباره انتشارخبر یکی از
رسانه های خارجی دررابطه با دفن شبانه
پیکر محمدرضا شــجریان در محلی که از
قبل در آرامگاه فردوســی تعیین شده بود
پاسخ داد :تمام مراحل خاکسپاری استاد
شجریان به طور کامل براساس هماهنگی
با خانــواده محمدرضــا شــجریان برگزار
شــد و هیچ صحبتــی پیرامــون اینکه این
هنرمند شــبانه به خاک سپرده شود وجود
نداشته و این شایعه از اساس کذب است.
ëëســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی بــا صــدور احکامــی ،ایوب
دهقانکار ،محمــود کمرهای ،جــواد محقق،
حجتاالسالم والمســلمین رضا مختاری،
اســماعیل بنــیاردالن ،محمــد جــواد
مرادینیا ،فریبرز خســروی ،مرتضی ایزدی،
رضــا اکبــری ،رســول جعفریــان ،حســین
میرزایی ،حســین یکتا و مریم حســینی را به
عنوان اعضای هیأت علمی سیو هشتمین
دوره جایــزه کتاب ســال جمهوری اســامی
ایرانمنصوبکرد/.مهر
 ëëبا مشــخص شــدن آثار راه یافته به بخش
نهایی جشنواره ملی موسیقی جوان ،داوری

اســتاد شــجریان ...ســتاره بیغروب؛ خسته
از قیلوقــال زمین ،به آســمانها پرواز کرد.
غــرق در تأثــر بودم کــه خاطــرات روزگاران
گذشــته در قلبم شکوفا شد .به یاد میآورم
اوایــل فعالیتــم درتلویزیــون و رادیــو بــود،

بســیارجوان بــودم .ازطرف بهمن بوســتان
کــه کارگردانــی برنامــهای بهنــام «هفــت
شهرعشــق» را درتلویزیون برعهده داشت،
بــه ایــن برنامــه دعــوت شــدم .درآنجــا بــا
جوانی محجــوب و آرام با صــدای جادویی
بهنام «سیاوش» آشنا شدم .بنا به پیشنهاد
تهیه کننده برنامه ،قرار براین شــد قطعات

آوازی برنامــه با صدای ایشــان اجرا شــود و
بخــش اجــرای ترانهها برعهده من باشــد و
البته گویندگی و دکلمه اشعار هم با صدای
خانمی بهنام فخری نیکزاد اجرا شــود .این
برنامه که بســیار پــر محتــوا و عرفانی بود با
اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــد و مدتها
ادامــه داشــت .دیگرخاطراتــم بــا اســتاد

شجریان مربوط به سفر و کنسرتهایی بود
کــه در امریکا برگزارشــد ،اجراهایی که همه
موفقیتآمیز و پرشور بودند.
ضمنــاً دو ترانــه از اســتاد تجویــدی بهنــام
«بســوزان» و «ای ســاقی» و دو ترانــه هــم
از اســتاد همایــون خــرم بهنــام «بخاطــر
عشــقم» و «آتش» اجرا کردم و این شانس

را داشــتم که آوازهای این ترانهها با صدای
اســتاد شــجریان به اجرا درآمــد و در برنامه
گلهــا جایــگاه خاصــی پیــدا کــرد ،آثــاری
کــه درکارنامــه هنــری من بســیار ارزشــمند
هســتند .روح ایــن هنرمنــد بزرگ همیشــه
آرام و شــاد باشــد و دعای خیر مردم بدرقه
راهشان.

گــروه فرهنگی /تعطیلی ســالنهای ســینما در
تهــران تــا پایــان هفتــه ادامــه دارد با ایــن حال
جلســات شــورای صنفــی نمایش برقرار اســت
و آخریــن خروجــی آن اضافه شــدن  4فیلم به
چرخــه اکران اســت« .کله پوک» ســاخته جواد
مزدآبــادی« ،تله پاتی» ســاخته رضا شــالچی و
«اینجا هم باران میبارد» ساخته نادر طریقت
از جمله آثاری هســتند که به محض بازگشــایی
ســالنهای ســینما (احتمــاال 30مهرمــاه)
اکرانشان آغاز خواهد شد« .کله پوک» فیلمی
طنز در باره انتخابات شوراها در یک روستاست
و یوســف تیموری ،سیدجواد هاشمی ،سیروس
گرجستانی ،عزت اهلل رمضانی و… در آن ایفای
نقــش کردهاند« .تله پاتی» با بــازی لیال اوتادی
 ،نیما شاهرخشــاهی و سارا منجزی زندگی مرد
جوانی اســت که در فضای ملتهب و مناســبات
اجتماعی با برادرش دچار مشکل میشود.
«اینجــا هــم بــاران میبــارد» بــا حضــور
جمشــید مشــایخی ،رســول نجفیــان ،اســداهلل
یکتــا و محمد برســوزیان داســتان تــاش مادر

خانــوادهای چهارنفره برای بــرآورده کردن تنها
آرزوی پســر نیمــه بینــای خــود اســت« .مردن
در آب مطهــر» بــا بــازی علــی شــادمان ،نــدا
جبرائیلــی ،متیــن حیدرنیــا ،صــدف عســگری
و ســوگل خلیــق بــه کارگردانی نویــد محمودی
تنها فیلم نامآشــنای این لیســت است که سال
گذشــته در سیوهشتمین جشــنواره فیلم فجر
حضــور داشــت .ایــن کارگــردان در گفتوگویی
با ایســنا ،طوالنی شــدن صف اکران بــا توجه به
تولیــدات جدیــد ســینمایی ،آغــاز نمایشهای
جهانــی فیلــم همزمــان با فســتیوال بوســان از
اواخــر مهرماه و پیوســتن به اکــران آنالین پس
از دو هفتــه نمایــش عمومــی در ســالنهای
سینما را عمده دلیل اکران این فیلم در شرایط
بالتکلیف ســینما عنوان کرده اســت .همچنین
طبق مصوبه جدید این شورا ،از ابتدای آبان ماه
بهای بلیت ســینماها به روال قبــل برمیگردد
و بــه این ترتیب فقط روزهای ســه شــنبه بلیت
ســینماها نیــم بهــا خواهــد بــود .طبــق گفتــه
مرتضی شایســته دبیر شــورای صنفی نمایش،

یکی دیگر از مصوبات آخرین جلســه این شورا
ملزم شــدن تمام سینماهای کشور به عضویت
سامانه سمفا است که مربوط به اکران و فروش

سینماهاســت .طبق این مصوبــه دفاتر پخش
مکلف هســتند به ســینماهایی که عضو ســمفا
نیستند ،فیلمی برای اکران ندهند.

آیین آغاز رســمی طرح ملی «کاشــان؛ پایتخت نهجالبالغه ایران»
صبح روز گذشــته با حضور صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
فقهیزاده ،معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،
رضایی ،اســتاندار اصفهان ،حجتاالســام والمسلمین سلیمانی،
نماینده ولیفقیه و امام جمعه کاشان ،رئیس شورای اسالمی شهر
کاشــان ،جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و معاونان و
مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن اجتماعات وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی با رعایــت پروتکلها و موازین بهداشــتی
برگزار شد.
بــه گــزارش «ایران» ،در این مراســم ســید عبــاس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی از نهــج البالغه بهعنوان میــراث گرانقدر
آســمانی یــاد کرد کــه در اختیار بشــر قــرار گرفته اســت .او در ادامه
افزود«:یکی از راههای شناخت نهج البالغه آشنایی با پدیدآورنده
و خالــق ایــن کتاب اســت و هرقدر به وجــود امیرمؤمنــان علی(ع)
نزدیک شویم ،حقیقت این اثر بیشتر آشکار میشود».
او افزود« :بازشــکافی و شناخت شخصیت حضرت علی(ع) کار
دشواری است و در فضای انسانی و ارزشهای وجودی آن حضرت
کتابهای بسیاری نوشته شده است».
وزیــر فرهنــگ از ســخنرانی امــام موســی صــدر در ســال  ۵۰در
کاشــان یاد کرد که چگونه به امیرمؤمنان نگاه میکند و سخاوت آن
حضــرت را بــا نحوه برخورد بــا عقیل در حفظ بیت المال مقایســه
میکند.
او ادامــه داد« :بــرای نهج البالغه بهعنوان میراث بزرگ بشــری
بــه قول شــهید مطهــری باید
بگوییــم کــه نهــج البالغــه
جهان اسالم را فتح میکند».
در ادامــه ایــن مراســم،
فقهــیزاده
عبدالهــادی
معــاون قــرآن و عتــرت
وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی گفــت« :نهجالبالغه
شــاهراه اندیشــههای نــاب
کالمــی و دروازه فهــم
مقاصــدی شــریعت و ســبیل
روشــن تربیــت و اخــاق و
اندیشــهورزیهای مؤمنانــه
است».
او در این مراســم با اشــاره
بــه فرازهایــی از نهجالبالغه،
گفــت« :هــزاران هــزار نکته نــاب و آســمانی در بــاب مبــدأ ،معاد،
فضایل اخالقی ،ســلوک ،عبادت و ویژگــی حاکمان و امثال آنها در
نهجالبالغــه آمده اســت که همــه نازله وجودی ابرمردی اســت که
پــس از پیامبر(ص) بر قلــه وجودی اخالقی قــرار گرفت و مرزهای
دینی و اخالقی را پشت سر گذاشت».
فقهــیزاده با بیــان اینکه نهجالبالغه شــاهراه اندیشــههای ناب
کالمــی ،دروازه فهــم مقاصدی شــریعت و ســبیل روشــن تربیت و
اخــاق و اندیشــهورزیهای مؤمنانــه اســت ،گفت«:نهجالبالغه با
شــیوایی خلق شــده اســت که ظرفیتهای فکری ،فرهنگی ،ویژه و
برجســتهای دارد کــه باید هرکس بــه فراخور تــوان و ارادت خود در
راســتای این کتاب گرانبها شوری برانگیزد و شعوری بیافریند .البته
اینهــا در گــرو درک صحیح پیامهای امام علی(ع) و اندیشــیدن در
سایهسار نهجالبالغه است».
او افــزود« :معاونــت قــرآن و عتــرت ،طــرح ملــی پایتخــت
نهجالبالغــه ایــران را تدویــن کرد و وزیــر دینمدار فرهنگ و ارشــاد
اســامی بــا افتخار کامل لوح ایــن افتخار را به مردم کاشــان تقدیم
نمــود .برهمین اســاس شــوراهای خاصی با هماهنگی اســتانداری
اصفهــان تعریــف و اعتباراتــی در نظــر گرفتــه شــد با ایــن امید که
انشــاءاهلل کارهای بزرگی با بهرهبرداری از ظرفیتهای این میراث
بزرگ به نسل جوان انجام شود».
فقهــیزاده با بیــان اینکه نهجالبالغه کتابی اســت که دشــمنان
کوچــک و دوســتان بزرگ دارد ،تصریــح کرد«:البتــه کار فاخری در
دوران معاصر در خصوص آن ســراغ نداریم و انجام این اقدامات
بزرگ نیازمند همدلی همه و گذشتن از عناوین بزرگ است».
گفتنی اســت در این مراســم ضمن رونمایی از این پوســتر،
لــوح افتخــار کاشــان؛ نخســتین پایتخــت نهجالبالغه ایــران از
ســوی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــه مردم شــریف خطه
کاشان اهدا شد.
طــرح ملی پایتخــت نهجالبالغــه ایران بــه منظور زمینهســازی
بــرای توســعه و ترویــج فرهنــگ و آموزههــای ناب علــوی در میان
آحــاد جامعــه طراحــی شــده اســت و در ایــن مراســم ،تفاهمنامه
همــکاری مشــترک بیــن معاونت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی و اســتانداری اصفهان با موضوع حمایت از اجرای
این طرح ملی منعقد شد.

