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گزارش روز

هفدهمین دوره طرح تخفیف فصلی در راه کتابفروشیها
گــروه فرهنگــی /هفدهمیــن دوره طــرح تخفیــف
فصلــی کتــاب از هفدهم مــاه جاری آغاز میشــود؛
البتــه هنوز جزئیــات دقیقی درباره آن اعالم نشــده
امــا عالقهمنــدان میتوانند بنابر گفتههــای متولیان
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،از برگــزاری آن
اطمینان داشته باشند.
اردیبهشــت مــاه در حالــی بــه پایــان رســید کــه
امســال هم خبــری از برپایی نمایشــگاه بینالمللی
کتاب تهران نشــد؛ آن هم در شرایطی که طی بیش
از ســه دهه شــاهد برگزاری ســاالنه آن در نیمه دوم
اردیبهشــت مــاه بودیــم .البتــه اتفــاق گریزناپذیری

خط خبر

نسل جوان میتوانند جامعه هدف این
کنگره باشند

ازنجوایمحزون«ممدنبودی»تانواهایحماسیامروزی

نــدا ســیجانی /نزدیــک بــه  40ســال از آزادســازی
«خرمشــهر» میگــذرد ،فتحــی کــه روایتهــای آن
همچنان تازه اســت و دلنشــین .البتــه ناگفته نماند
طی این سالها حوزه فرهنگ و هنر هم در به تصویر
کشیدن این حماسه فعال بوده و آثار بسیار و مانایی
در عرصههــای ســینما ،تئائــر ،تجســمی ،ادبیات و
همچنیــن موســیقی تولیــد و منتشــر شــده اســت.
نواهایــی که همچنان در بین مردم زمزمه میشــود
ماننــد نوای مانــدگار و خاطرهانگیــز «ممد نبودی»
به خوانندگی غالمعلی کویتی پور با شعری از جواد
عزیزی که به مناســبت آزادسازی خرمشهر و به یاد
محمد جهانآرا خوانده شــد؛ اثــری که به گفته این
خواننده ،بیانگر غرور و شرف ملی ایران است .البته
ریشه این ملودی برگرفته از موسیقیهای عزاداری
بوشــهر بــوده کــه ســالها قبــل توســط جهانبخش
کــردیزاده (بخشــو) نوحهخوان معروف در ســوگ
حضرت سیدالشهدا با مطلع «لیال بگفتا ای شه لب
تشــنهکامان /دســتم به دامان ،آقا االمــان» خوانده
شــده اســت .الزم به ذکر اســت نخستین بار حسین
فخری در اولین سالگرد شهادت جهانآرا این کار را
بر مزارش خواند و در ادامه کویتیپور در سال ۱۳۶۲
مقــارن با ســالروز آزادســازی خرمشــهر در مســجد
جامع خرمشهر اجرا کرد .البته سال  1372مسعود
کرامتی ،بازیگر تئاتر و سینما اثر «ممد نبودی» را با
تنظیــم محمدرضا علیقلی و با تغییراتی در شــعر
اجرا و بازخوانی کرد.
ëëحماسهخرمشهربهروایتموسیقی
از دیگر آثار ماندگاری که به مناسبت فتح خرمشهر
ساخته شد« ،سمفونی حماسه خرمشهر» ساخته
مجیــد انتظامــی اســت کــه ســال  ۹۱توســط بنیــاد
حفــظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع مقــدس تولید
شــد .این اثر شــامل چهار موومان بــوده که پیروزی
خرمشــهر با نتهای موســیقی به نمایش گذاشته
شــده .مجید انتظامی درباره ســاخت این اثر گفته:
«ســمفونی خرمشــهر را من قبل از آزادســازی این
شــهر نوشتم و در واقع من خرمشهر را در موسیقی
قبل از آزادســازیاش ،آزاد کردم و من وقایع جنگ
را در هر بخش از موســیقی آوردم .در بخش اول که
مــردم در آرامــش در حــال زندگی کردن هســتند و
در بخش بعد حمله انجام میشــود و بخشهایی
از کشــور از بیــن مــیرود و در ادامــه هــم کــه مردم
بــا مقاومــت شــهر را پــس میگیرنــد و در نهایــت
هــم شــادی مــردم از آزادســازی روایت میشــود».
یــا دیگر اثــر زیبایــی که با محور خرمشــهر ســاخته
شــده« ،پوئم ســمفونیهای خرمشــهر و حلبچه»
به آهنگســازی هوشــنگ کامکار اســت کــه مهرماه
ســال  ۹۰رونمایــی شــد .بیــژن و ارســان کامــکار و
ایرج رحمانپور خوانندگان این اثر هســتند که آلبوم
آن توســط مؤسســه آوای باربد روانه بازار موسیقی
شــده است .هوشــنگ کامکار در توضیح این آلبوم
موســیقایی گفته است« :به عنوان یک موسیقیدان
ایرانی در قبال فجایعی مانند اشــغال خرمشــهر و

جوابیه «سینما اشاره»
پــس از انتشــار گزارشــی دربــاره پخش
فیلمهــای مناسبســازی شــده بــرای
ناشــنوایان از شــبکه ســامت بــا عنــوان
«ناشــنوایان بــا صداوســیما بیگانهانــد»،
گروه «ســینما اشاره» سینمای مخصوص
ناشــنوایان ،که مســئولیت مناسبســازی
ایــن فیلمهــا را برعهــده داشــته در
جوابیــهای به انتقــاد مطرح شــده در این
گــزارش کــه از ســوی مدیرعامــل انجمن
خانواده ناشــنوایان ایران مطرح شده بود
پاسخ داد.
اکنــون که این مجموعه بــرای پذیرش
نقدهــا آمــاده اســت شــاید بهتر باشــد با
انجمنهای مختلف مرتبط با ناشــنوایان
ارتبــاط برقــرار کنــد و انتقادهــای آنهــا را
درباره فیلمهای مناسبسازی شده برای
ناشنوایان بشنود .آنچه در گزارش روزنامه
ایــران مطــرح شــد خالصــهای از انتقادی
بود که مدتهاســت جامعه ناشنوایان به
فیلمها و برنامههای مناسبســازی شده
برای این گروه از جامعه وارد میدانند.
جوابیــه مــارال دوســتی کــه از ســوی
«سینما اشاره» برای روزنامه ایران ارسال
شده به این شرح است:
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
تا که بی این هر سه با تو دم زنم

پای انقالب و جنگ ایستادیم

اســفندیار قرهباغی از خوانندگان نام آشــنای ایران که سالها در
زمینه موســیقیهای انقالبی تالش بســیار داشــته ،در گفتوگو
بــا «ایران» ،درخصوص ســاخت موســیقیهای ملــی و میهنی
بیــان کرد« :بــه یــادم دارم اوایل انقالب بــود و مجاهدین خلق
بــه رادیو حمله کرده بودند و آرشــیو رادیو بــه غارت رفت .حتی
هنوز هم روی دیوارهای بخش آرشیو جای گلولهها باقی است.
هــدف آنهــا در اختیار گرفتن رادیــو بود و بر این اســاس تمامی
نوار کاســتها را وسط حیاط به آتش کشیدند و این اتفاق ناگوار
در تــاالر رودکــی هم تکرار شــد .بعد از این اتفاقــات و نگاهی که
در اوایل انقالب به موســیقی وجود داشــت سبب شد آن دوران
موســیقی چندان فعالیتی نداشــته باشــد ».این خواننده دوران
دفاع مقدس را عرصه تازه برای حضور موســیقی دانســت« :تا
زمان جنگ که نفس دیگری دمیده شد و در همان برهه زمانی
به مســئوالن وقت صدا و ســیما پیشــنهاد کردم واحد موسیقی
رادیو بار دیگر راهاندازی شــود .آن زمــان هنرمندانی چون زنده
یــاد احمدعلــی راغــب یا مرحــوم محمــود شــاهرخی و حمید
ســبزواری و ...نیز حضور و فعالیت داشــتند و سرانجام با وجود
تمامی مخالفتهای شورای سرپرستی تلویزیون این واحد برپا
شد و ساخت سرودهای انقالبی شکل گرفت .سرودهایی که باید
به تأیید این شــورا میرسید که البته با مشکالت بسیاری همراه
شــد به طوری که اکثریــت کارهایی که با هزینــه خود هنرمندان
بمباران حلبچه کــه به جرأت میتوان آنها را وقایع
جهانی نامید ،احساس مسئولیت کردم و آنچه در
توان موسیقایی دارم ،برای زنده نگه داشتن خاطره
آنها در دل نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان به صورت
پوئم ســمفونی بسازم .داســتان اشغال خرمشهر و
شــجاعت دلیرمــردان جنوب برای دفــاع از میهن،
ناموس و آرمانهای خود بر کســی پوشیده نیست.
مردانــی کــه زندگی خــود را در این راه فــدا کردند تا

بــرای اینکــه خوانــدن متــن نگارنــده،
وقت عزیز شــما را نگیرد ،بیحاشــیههای
معمول و رایج به ســراغ اصــل میرویم.
حاشــیه داشــتن و حاشــیه خواســتن
استعداد و وقت میخواهد .از سال ۱۳۹۵
اکران فیلم برای ناشنوایان را آغاز کردیم.
در همــان ســال ،فیلمهــای روز و حتــی
جشــنواره را نیز همزمان مناسبســازی و
اکران کردیم .اینکه از فعل جمع استفاده
میشــود چــون یــک گــروه متفکــر مــن را
در ایــن مســیر همراهــی کردنــد .گروهــی
کــه دغدغهشــان ،خانوادهشــان یا شــغل
ایشــان گره خورده با جامعــه فراگیر بوده
اســت و نتیجهاش بعد از تعطیلی سینما
پخــش فیلمهــا و مناسبسازیشــان بــا
دوبلور برای ناشــنوایان در شبکه سالمت
اســت .بــرای مناسبســازی و تأمیــن
هزینههــا بارهــا شکســت خــوردم و پیروز
شــدیم .بــرای اعتمادســازی بارهــا ویران
شــدم و آبــاد شــدیم .جهــت اینکه شــنوا،
کمشــنوا و ناشــنوا بــا هــم فیلــم ببینیــد و
نمایــش برونــد تــاش کردیــم .چــرا کــه
در جامعــه ســالم هیچکــس نبایــد در
اســتفاده کوچکتریــن امکانــات ســاده بــه
دیگــری برتــری داشــته باشــد .امکانــات
ســاده چیســت؟ ارتبــاط همیــن ارتبــاط

ســاخته شده بود ،مورد تأیید این شــورا قرار نگرفت اما با وجود
ایــن مســائل در این ســالها تــاش کردم هــدف خــود را دنبال
کنم و ســالها زندگیام را به پای ســاخت این سرودها گذاشتم
ماننــد کار مانــدگار «امریــکا ننگ بــه نیرنگ تو »...و ســعیمان
حفظ موســیقی بود .ســال بعد هم در اداره کل موسیقی ارشاد
بــه عنــوان رهبر گروه کر کار کــردم و در آن زمان هم ســرودهای
بســیاری ساخته شــد اما متأســفانه تغییرانی که سالها بعد در
موســیقی ایجــاد گردیــد بویژه نســل امروز موجب شــد تعریف
دیگری از موســیقی ارائه شود ».او در پاسخ به این سؤال که چرا
در این حداقل یک دهه اخیر به کارهای ارزشمند ملی و میهنی
کمتر پرداخته میشــود ،بیان کرد« :آن دوران هنرمندان از روی
عشــق و عالقــه به تولیدات موســیقی دســت میزدند امــا آرام
آرام هنــر را با مادیات آمیخته کردند و دیگر آن حس دلنشــین
و عِرقی که باید وجود داشــته باشد ،نیســت یا کمتر وجود دارد.
خود من در این ســالها کارهای بسیاری ساختهام اما حتی یک
ارگان از این کارها حمایت مادی و معنوی نداشته ،با این اوضاع
شــما بگویید مردم چگونه به چنین کارهایی دسترســی داشــته
باشــند؟ موســیقی ما دفاعی و دشمنشــکن بود و پــای انقالب
و جنگ ایســتادیم .با این تفاســیر بر این باورم تاریخ یک روز از
این موسیقیها نام خواهد برد ،از هنرمندانی که پای مملکت و
ناموس خود ایستادند و دفاع کردند».

سرزمینشــان آزاد و دیگــران در آســایش و امنیت
به زندگی خود ادامه دهند .داستان دلیرمردانی که
در کوچههای خرمشــهر از بامی به بام دیگر مردانه
جنگیدنــد و از وجــب به وجب آن با دســتان خالی
و اندک ســاح دفاع کردنــد .فاجعه حلبچه نیز به
راســتی دردناکتریــن تــراژدی در تاریــخ انســان و
واقعه دهشتناک جهانی به شمار میآید که دل هر
انسان شــرافتمندی را به درد میآورد که متأسفانه

گرفتن فرهنگسازی میخواهد که به هر
دلیلی ســخت و نشــدنی بوده است .تا به
همین هفته دلیل نشــدنش را در دیگران
جســتوجو میکــردم .اینگونــه نیســت.
مالکیتطلبــی و ســهمخواهی همیشــه
گریبان جامعه فراگیر را گرفته اســت .این
را وقتی سال  ۱۳۹۸مسئول اکران جامعه
فراگیر(ناشــنوا ،نابینــا ،معلــول حرکتــی)
در جشــنواره فیلــم فجــر بــودم؛ فهمیدم
امــا درک نکردم .ما مدیرهای کهنه شــده
خســته ،مــا مســئولین بــا فهم مشــغول،
مــا مدیران خــاق بیبودجه ،مــا مدیران
نشســته پشــت میــز کار بلدیــم امــا انجام
نمیدهیم؟!
آنچه از شبکه سالمت پخش میشود؛
فیلمهــای مناسبســازی شــده توســط
گروه «سینمااشاره/ســینما سکوت» شیوه
قابل فهــم و جدیدی را ارائه کرده اســت.
این همان شــیوهای اســت کــه خانوادهها
کنــار هــم میتوانند فیلــم ببینیــد .همان
راهــی اســت کــه خانوادهها فیلــم را برای
هــم توضیــح میدهنــد .بــا ایــن روش
سالهاســت اکــران کردهایــم ،بازخــورد
دیدهایــم و ویرایــش شــدهایم .تــا آنجــا
کــه روشــمان را بــرای قــاب تلویزیــون نیز
مناسبســازی کردهایم .بر ســواد و سابقه

برش

از کنســرت آنالیــن خواننــده نامآشــنای
کشورمانخبرمیدهد؛خبریکهالبتههنوز
به تأیید رسمی خود شهرام ناظری نرسیده
است.
«ëëاســتوارت پیــوار» ،یــک مجموعــهدار
هنری اعالم کرده است یکی از شاهکارهای
«ونگــوگ» را کــه مدتها گ م شــده بود در
یک حراجی کشــف کرده اســت .بــه گفته
«پیــوار» ایــن تابلــو نقاشــی کــه «اور» نام
دارد و در ســال  ۱۸۹۰خلــق شــده اســت،
در وضعیــت خوبــی قــرار دارد و امضــای
«ونگوگ» در پشت این تابلو وجود دارد/.
ایسنا
ëëمهدی فخیــمزاده بعد از ســالها دوری
از تئاتــر بــا بــازی در نمایــش «دکتــر نــون
زنــش را بیشــتر از مصــدق دوســت دارد»
بــه کارگردانــی هــادی مرزبــان بــه صحنه
بازمیگردد/.ایسنا
ëëهمزمــان بــا امــروز ،ســوم خــرداد مــاه
که مصادف اســت بــا ســالروز آزادســازی
خرمشهر ،موزه هنرهای معاصر فلسطین،
میزبان عکسها و نقاشــیهای هنرمندان
میشود .عالقهمندان جهت بازدید از این
نمایشگاهها میتوانند تا  ۱۲خردادماه همه
روزه از ســاعت  ۱۰تــا  ۱۹به موزه فلســطین
مراجعهکنند/.ایسنا
ëëمراســم پایانــی پنجمیــن دوره جــام
باشــگاههای کتابخوانی کــودک و نوجوان
در نیمــه اول مردادمــاه ســالجاری برگزار
میشود/.روابطعمومیارشاد
ëëفــروش بلیــت فیلمهــای راهیافتــه بــه
سیوهشــتمین جشــنواره جهانــی فجر از
صبــح سهشــنبه چهــارم خردادمــاه آغــاز
میشــود .سیوهشتمین جشنواره جهانی
فیلم فجــر ،از  ۵تا  ۱۲خــرداد  ۱۴۰۰به دبیری
محمدمهدیعسگرپورنویسنده،کارگردان
و تهیهکننــده ســینما در تهــران برگــزار
میشود/.ایسنا
ëëمل گیبســون بازیگر یک فیلــم جنایی با
عنوان «راهزن» شــد« .راهزن» با اقتباس
از رمــان پرفــروش رابرت کناکل بــا عنوان
«راهزن پرنده» ساخته میشود و آلن آنگار
کارگردانیآنراانجاممیدهد/.مهر
ëëکانون نمایشنامهنویســان و مترجمان
خانه تئاتــر ایــران ،نهمیــن دوره انتخاب
آثــار برتــر ادبیــات نمایشــی ایــران را بــا
هــدف شناســایی ،معرفــی و تقدیــر از
نمایشنامهنویســان و مترجمان ادبیات
نمایشــی در دیماه  ۱۴۰۰برگــزار میکند/.
ایلنا
ëëکتــاب صوتی «چراغهــا را من خاموش
میکنم» نوشته زویا پیرزاد با صدای شبنم
مقدمــی و آهنگســازی مهدی زارع منتشــر
شد/.ایسنا

«ایران»به بهانه آزادسازی خرمشهر از ساخت موسیقیهای ماندگار آن دوران گزارش میدهد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره کنگره آیتاهلل کوهستانی عنوان کرد

فرهنگ

ëëنخستین دوره جشــنواره کتاب صوتی از
طریق اینترنت ،با نظارت مرکز فرانســه در
تونس و به صورت مشــترک با جمعیت پر
طــاووس و انجمن فرانســه در بنــزرت ،کار
خود را آغاز کــرد .کتابخوانان عالقهمند به
پیگیری این جشــنواره میتوانند گزیدهای
از ایــن کتــاب را انتخاب کــرده و بــا صدای
بلنــد در مــدت حداکثــر  2دقیقــه آن را
بخواننــد تا ضبط کنند تا پــس از آن با پویه
 #FestivalDuLivreAudioبــه منظــور
پخــش ،بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال
دارند/.روابطعمومی
ëëنخســتین جلســه شــورای نظــارت بــر
آموزشــگاههای آزاد موســیقی بــا حضــور
اعضای شــورا برگزار شــد .در این جلسه که
با حضــور ســید مجتبی حســینی ،معاون
امور هنری همراه بود لوح درجه یک هنری
به ســیمون آیوازیــان هنرمند موســیقی و
عــکاس از شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان،
نویســندگان و شــاعران اعطا شــد /.روابط
عمومی
ëëبنرهــای تبلیغاتــی در مناطــق مختلف
شــهر تهران با تصاویری از شــهرام ناظری،

اســت که دیگر نمایشــگاههای بینالمللــی فیزیکی
کتاب جهان را هم مبتال کرده است.
گفتههــای مســئوالن با توجــه به ضــرورت برقرار
بــودن پروتکلهــای بهداشــتی برای کنتــرل بیماری
کرونــا حاکی از آن اســت که شــاهد برقــراری دومین
دوره نمایشــگاه مجــازی کتاب تهــران خواهیم بود.
پیشتــر زمــان برگــزاری ایــن رویداد نشــر تابســتان
اعــام شــده بود اما از آنجایی که ناشــران در انتشــار
آثار خود با کمبودهایی از جمله کاغذ مواجه هستند
هنوز زمان قطعی آن اعالم نشده است.
با ایــن حال معاونــت فرهنگی با برگــزاری دوره

دیگری از طرح تخفیف فصلی کتاب درصدد کمک
بــه حفظ حیات نشــر اســت؛ هرچنــد که ایــن یارانه
حمایتــی بــه طور مســتقیم بــه دســت عالقهمندان
کتاب میرســد اما نکته قابل توجه اینکه به هر حال
همین خریدها تا حدی به روشــن ماندن چراغ نشر
و بویژه کتابفروشیها نیز کمک میکند.
بــا ایــن حــال بــه گفتــه متولیــان وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی عالقهمنــدان بــزودی مــی تواننــد
از ایــن یارانــه حمایتــی تــا ســقفی که اعــام خواهد
شــد اســتفاده کنند .آنطور کــه علیرضا اســماعیلی،
مشــاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد

در گفــت و گو با روابط عمومی ســایت ارشــاد عنوان
کرده ،بهار کتاب  1400بر اســاس سیاست حمایت از
حلقههای نشر ،بویژه کتابفروشیها برگزار می شود.
او دلیل توجه به کتابفروشی را در این عنوان کرده که
آنهــا در جایگاه پاتوقهای فرهنگی نقش مهمی در
حلقه نشر و گسترش فرهنگ ایفا میکنند.
هفدهمیــن دوره ایــن طــرح تخفیــف فصلــی کتاب
به مدت یک هفته در سراســر کشــور برپا میشــود؛ هنوز
زمان ثبت نام کتابفروشــان اعالم نشــده اما طبق روالی
کــه از دورههای گذشــته ســراغ داریــم ،در ایــن دوره هم
کتابفروشــیهایی کــه شــرایط الزم را دارا باشــند ،پس از

ثبت نام ،میتوانند کتابهای خود را که با شرایط تعیین
شده مطابقت داشته باشند ،به خریداران بفروشند.
گفتنی اســت کــه تا به امروز  936کتابفروشــی در
این طرح سراســری شــرکت کردهاند ،شــانزدهمین
دوره ایــن طــرح حمایتی زمســتان  99بــا فروش 21
میلیــارد تومانی بــه کار خود پایــان داد و مردم 440
هزار و  276نســخه کتاب از  937کتابفروشــی سطح
کشور خریدند .در زمستانه کتاب ،سقف مجاز خرید
برای هر خریدار  200هزار تومان در نظر گرفته شــده
بود و عالقهمندان آثــار مورد نظر خود را با تخفیفی
 25درصدی خریداری کردند.

در ماندگاری و ثبت این نســل کشــی چنــدان اقدام
جــدی از ســوی هنرمنــدان داخــل و خــارج نشــده
است ».و دیگر آثار چون قطعه «نخلهای بی سر»
به خوانندگی محســن چاووشــی ،یا «خرمشهر» به
آهنگسازی فؤاد حجازی و خوانندگی علیرضا عصار
و همــراه با ترانه ســرایی علیرضا شــجاعپور و دیگر
کارهایی که در قالب موسیقی جنگ و دفاع مقدس
ساخته شده است.

کانــون ناشــنوایان تکیــه کردهایــم کــه کم
اشــتباه باشــیم .دوبلورهــای مــا همگــی
مســلط و کاربلدنــد .اینهــا را نوشــتم کــه
بگویــم حمایت اگــر نمیکنید دســتکم
فیلــم را ببینیــد و بعــد نظر بدهیــد .از آن
مهمتر برچســب اســتقبال شــده و نشــده
نچســبانید .دسترسی به آمار وجود ندارد.
همین رفتار جامعه ناشــنوا و کمشنوا را با
صداوســیما و صداوسیما را با این جامعه
دوســت نگــه نمــیدارد .مــا برنامههــای
متفاوتــی را برای فراگیران آماده کردهایم
که یک دریچهاش شــبکه سالمت یا صدا
و سیماست.
بــا تشــکر از مدیریــت محتــرم شــبکه
ســامت و بهزیســتی کــه اعتمــاد کــرده و
حمایــت میکنند .حتی مقــدار این لطف
و حمایــت را حاضریــم با ســند در اختیار
خبرنــگاران و روزنامهنگاران قــرار دهیم.
حســابمان طــوری پــاک اســت کــه بــرای
همــه چیــز آمادهایــم .مناظــره ،مبــارزه،
ویرایش ،نقد ،بهتر شــدن ،متقاعد کردن.
مــا بــرای پذیــرش و تفکر بــرای همه چیز
آمادهایم جز نظر غیر کارشناسانه و حرف
نا حساب.
دور از اخبــار بــد و نزدیــک بــه خوشــی
باشید.

گــروه فرهنگی /ســید عبــاس صالحــی عصــر یکشــنبه در دیــدار اعضای شــورای
سیاســتگذاری همایــش ملــی آیــتاهلل کوهســتانی با اشــاره بــه ابعاد وجــودی و
شخصیتی آیتاهلل محمد کوهستانی ،تأکید کرد« :تواضع ذاتی و خداباوری عملی
اینعالمربانیاقتضامیکندروایتصادقانهوجذابرویکرداصلیکنگرهآیتاهلل
کوهســتانی باشــد ».آن طور کــه در گزارش روابط عمومی ارشــاد آمده وزیر ارشــاد
ضمن تبریــک پیروزیهای محور مقاومت ،گفت« :آیتاهلل کوهســتانی تعلقات
زیــادی بــه مشــهد مقدس داشــت و بخش عمــدهای از علم خــود را در این شــهر
آموخت و سپس به نجف سفر کرد .در زمان حضور ایشان در حوزه علمیه مشهد
میتوان گفت این حوزه علمیه در سطح حوزه علمیه نجف بود و از این رو ایشان از
نظر علمی در ســطح خوبی قرار داشت ».وی ادامه داد« :از جمله ویژگیهای این
عالمربانیبعداخالقیایشاناست،زندگیایشانبهعنوانیکشخصیتترازاول
منطقه خود بســیار ساده بود ،همچنین این زندگی و نوع اخالق ایشان مورد توجه
مردم عام و خاص بود ،میتوان گفت ایشــان به نوعی پناهگاه اجتماعی مردم به
شــمار میرفــت ».صالحــی یادآور شــد:
«فــردی در ایــن بلندای علمــی وجودی
محــل زندگــی خــود را همــان روســتای
محــل تولد انتخــاب میکند و خــود را از
فضــای مرجعیــت و زندگــی در فضای
شــهری خارج میکند ،وی در یک روستا
بــه مدت نیم قرن زندگی و حوزه علمیه
پویایــی را در این منطقه راهاندازی کرد و با یک ایثار دســت بــه کار بزرگی زد ».وزیر
ارشــاد درعین حال تأکید کرد« :نســل جوان و بخصوص طالب میتوانند جامعه
هدف این کنگره باشند و از دل محتواهای زیبای آیتاهلل کوهستانی میتوان عطش
معنوی جوانان را برطرف کرد ،البته در این مســیر پردازش دادهها مهم و در عین
حال ضمن پرداختن به شخصیت این عالم ربانی باید به همسر و خانواده ایشان
هم توجه کرد ».به گفته عباس زارع ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران و
دبیراجراییاینهمایش،آخرینمهلتارسالمقاالت ۳۰آذراستونتیجهنهایی
مقاالت پذیرش شده هم  ۳۰بهمن اعالم میشود .گفتنی است که زمان برگزاری
مراسم بزرگذاشت آیتاهلل کوهستانی فروردین سال آینده اعالم شده است.
ëëبرگزاریمراسمدهمینسالگردتأسیسشهرستانادب
بنابر خبر دیگری ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی روز گذشــته در مراسم دهمین
ســالگرد تأسیس شهرســتان ادب که در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد نیز
حضور داشت .سیدعباس صالحی با بیان اینکه شهرستان ادب در حوزه شعر ،رمان
و داستاننویسی اتفاق خوبی رقم زده و اخیراًدر حوزه موسیقی هم ورود کرده است،
گفت« :این مجموعه در حوزههای مختلف توفیقات زیادی را داشــته اســت ،یکی از
حوزههــای مورد توجــه این مجموعه حوزه آموزش بویژه در حوزه شــعر ،داســتان و
رمان اســت که با تالش زیادی که در این قســمت داشتهاند در حوزه استعدادیابی و
پرورش اســتعداد اقدامات خوبی رقم زدند ».وی ادامه داد« :توجه به استعدادهای
شهرســتانی یکــی از بخشهــای مهم این مجموعه اســت و بخش قابــل توجهی از
شــعرا ،نویســندگان و داستان نویســانی که در این مجموعه در این  10سال کار کردند
در شهرستانها بودند .یک مجموعه با انرژی جوانانه و با انگیزه و همچنین با هزینه
اندک و حداقل هزینههای باالسری کار را به پیش میبرند .به نظر میآید یک تجریه
خوبــی از عملکــرد جوانانه کشــور در حوزه شــعر و ادبیات را در این مجموعه شــاهد
هستیم ».عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد« :شهرستان ادب در حوزه
شعر ،رمان و داستاننویسی اتفاق خوبی رقم زده و اخیراًدر حوزه موسیقی هم ورود
کرده اســت ،این حوزه بســیار برای کشــور ،نظام و انقالب مهم اســت ،براساس آمار
سرانه فرهنگی کشور در سال ۹۸میانگین مصرف موسیقی در ایران یک ساعت و۶۳
دقیقه است و  ۷۲درصد مردم به موسیقی گوش فرا میدهند ،این آمار در مقایسه با
سینما و تئاتر که به ترتیب مخاطب 23و ¾ درصدی داشته بیانگر عالقه مردم به این
حوزه است ».وی ابراز داشت« :مسیری که در فضای موسیقی باید جدیتر از گذشته
به آن توجه کنیم دامنه و ســاعات مصرف گســترده و همچنین ذائقه مصرف بسیار
متنوع مخاطبان است ،بنابراین تالش دوستان در شهرستان ادب برای بازکردن یک
دریچه برای حوزه موسیقی یک اتفاق مبارک است».

