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هنرمندان از انتخابات میگویند

باران کوثری سه پســت آخر اینستاگرامش را به
شرکت در انتخابات اختصاص داد.
این بازیگر در پست هایش اینگونه نوشت:
رأى ندادن را نمى فهمم  .چرا باید این حق شهروندى ( شاید
یکــى از معدود حقوق به جاى مانده مان ) را از دســت بدهیم
؟ هیچ کدام از کســانى که رأى به تحریــم مى دهند ،راه حل
کاربــردى تر و بهترى جایگزین نمى کننــد و از قهر یا غضب
خودشــان را عقب مى کشــند و میدان را خالى مى کنند براى
نیروهاى همیشــه در صحنه اى که حداقلــى رأى مى دهند و
تصمیم گیرنده هاى اکثریت را مشخص مى کنند.
ســال  ١٣٨۴و قهر ما از انتخابات و اعتراضمان به نامزدهاى
اصــاح طلبان و عدم حمایتمان از آیت اهلل رفســنجانى راه به
کجــا برد؟ به یــاد آر رأى دادن ما هزینــه دارد  ،نه فقط براى
خودمان ،بیشــتر براى آنانى که ترجیح مى دهند ما دلســرد و
دلزده در خانه بنشــینیم و رأى ندهیم  .رأى دادن به ما حق مى
دهد مطالباتمان را تکرار کنیم  ،به دنبال تحقق شــان باشیم و
درباره ى آرایمان ( با همه هزینه اش ) سؤال بپرسیم .به یاد آر!
من با همه ى نقدها و دلگیرى هایم در مسائل فرهنگى به دکتر
روحانى رأى مى دهم .بى انصاف نیســتم و در همین روزهاى
دلخورى پیگیرى مــى کردم که چه اقتصادى تحویل گرفتند و
چه اقتصــادى تحویل دادند .از ایــده آل و حتى آن چه راضى
کننده باشــد دوریم  ،درست  ،ولى آیا همچنان به گوجه فرنگى
ها نگاه مى کنیم که گران مى شــوند یا «تک رقمى شدن نرخ
تورم » را هم بررســى مى کنیــم ؟ از «افزایش قابل مالحظه
ى رشــد اقتصادى » چه قدر مى دانیم ؟ آیــا به همین راحتى
مى گوییم :گرانى هنوز هم هســت یا مقایسه مى کنیم ،با روند
قهقهرایى اقتصاد دوره ى قبل ،چه قدر گرانى بیشــتر و بیشتر
مى شــد ؟ به ثبات قیمت ارز توجه کرده ایم و یادمان مانده این
همان ارزى اســت که در دوره ى قبل هر روز باال و پایین مى
پرید و امکان هر ســرمایه گذارى را به حداقل مىرساند؟ بحث
دولت قبل نیست که حتما هر دولتى در مقایسه با دولت پیشین
 ،عملکــرد بهترى دارد !!! اما جمع کــردن ویرانه ى اقتصادى
ســال هاى  ٨۴تا  ٩٢و کنترل وضعیت نا به سامان آن و دست
آوردهاى این چنینى قابل تقدیر است  .براى رأى دادن یا ندادن
به دولت روحانى مى توان به عملکرد این چهار سال نگاه کرد و
حداقل آن که  ،بعد از تجربه ى سال ٨۴مىدانیم زمان شعارهاى

پوپولیستى بعضا خنده دار و وعده هاى ناممکن اقتصادى و بازى
با یارانه ها ســرآمده .افزایش یارانه؟!!! از عصبانیت خنده ام مى
گیــرد که یک وعده ى نخ نما و امتحان پس داده با همه تبعات
تلخ و جبران ناپذیرش  ،هنوز به عنوان یک وعده انتخاباتى شعار
داده مى شود .به یاد آر ...
ما که همه سرمایه مان فرهنگ دو هزار ساله و عزت ملیمان
اســت حتما به یاد داریم که در ســال  ١٣٩٠سالن سازمان ملل
به مناسبت ســخنرانى رئیس جمهور وقت خالى شد .حتما شما
هم مثل من ،آن روز با دیدن کســانى که حتى وقت شــنیدن
حرفهاى نماینده کشورمان را نداشتند اشک ریختید ،بحث نیاز
به شنونده ى خارجى نیست (که حتى هست) اما وقتى حتى در
سخنرانى هاى داخلى هم جز تکرار وعده هاى ناکارآمد و الفاظ
توهین آمیز مثل خس و خاشــاک (به یاد آر)رحرف جدیدى زده
نمى شــد ،دلت مى گرفت از شــان و عزتى که تا مرز از دست
رفتن ،رفته بود .باز بحث دولت پیشــین نیست که هیچکس به
گرد پایشــان هم نمى رسد  ،اما تنها دو سال بعد تاکید مى کنم
فقط دو ســال -با اعتماد سازى و به کارگیرى سیاست خارجى
درســت و انتخاب نمایندگانى کاربلد  ،خوش صحبت و مسلط
به مســائل خارجى،تبدیل به کشــورى با تمایالت صلح طلبانه
مىشویم و عکس ” دولتى ها” به عنوان چهره هاى صلح طلب
مجالت و روزنامه هاى خارجى را پر مى کند  .اصال دست آورد
کمى براى چهار سال نیست.
و در آخر ،رأى من رأى کسانى است که بیش از من و شما و
براى من و شــما هزینه پرداخته اند  .رأى من به نشان اعتماد و
احترام به داغى که دیده اند  ،به تهمت هایى که شــنیده اند ،به
صبرى که کرده اند ،به راهى که رفته اند ،رأى آن هاســت :بانو

پروین فهیمى ،ســید محمد خاتمى ،بهاره هدایت ،مصطفى تاج
زاده ،عبداهلل مومنى ،محسن صفایى فراهانى .به یاد آر!
منیژه حکمت کارگردان ســینما با انتقاد از انتشار
مغرضانه ســخنانش در گفتوگو با آزاده نامداری،
اعــام کرد که در انتخابات پیش رو نیز به حســن
روحانی رای میدهد.
کارگــردان «زندان زنان»طی یادداشــتی این طور نوشــت:
«دوستان من ،همراهان همیشــگی من ،اینروزها بخشهایی
از مصاحبه ویدئویــی من رو با خانــوم آزاده نامداری ،گروهی
گزینــش کردهاند .من توی اون مصاحبــه انتقاداتم رو به دولت
آقای روحانی و وزارت ارشــاد صریحا به زبون آوردم .این کاریه
که من در تمام این  ٢٠سال کردم؛ یعنی همیشه منتقد وضعیت
بودم .چه دوران طالیی اصالحــات ،چه دوره آقای احمدینژاد
و شــرکا و چه همین دوره آقای روحانی... .مســیر پیشرفت ما،
مسیر بهترشــدن وضعیت زندگی ما ،از صندوق رأی میگذره.
البته این نظر منه! اگه شــما مسیر بهتری ســراغ دارید اعالم
کنیــد .من به اصالحــات ایمان دارم و با همــه انتقادی که به
دولت آقای روحانی و مســئوالن سینمایی ایشون داشتم و دارم،
دولت ایشــون رو ادامه مســیر اصالحات میدونم و باز هم به
آقای روحانی قاطعانه رأی میدم .این رأی از سر ناچاری نیست.
رأیی آگاهانه اســت ،چراکه من هنوز شرایط اقتصادی ،امنیتی،
اجتماعی ،بینالمللی ،فرهنگی ،فساد سیستماتیک و رو در سال
 ۹۲فراموش نکردهام .ســالی که باهزار امید به دولت امید رأی
دادم و امروز در بهار  ۹۶رسما اعالم میکنم که هرچند دلخسته
و دلشکسته باشم ،اما من به دولت امید امیدوارم».
درخشنده :لغو تحریم هایی که کمر مردم ایران را

شکست به مدد دولت روحانی محقق شد
پوران درخشنده کارگردان مطرح ســینما در گفت وگویی به
اظهار نظر دربــاره عملگرد دولت روحانــی پرداخت .مهمترین
بخش اظهارات پوران درخشنده به شرح زیر است :
عملکرد دولــت یازدهم را بــا تمام فراز و نشــیبهایی که
سپری کرده است وحتی با احتســاب کمبودهایش ،در مقایسه
با دولت قبل سازنده می دانم .سینمایی که به مدت هشت سال
مخاطبین خود را از دســت داده بود و از نظر مالی در شــرایط
نابســامانی قرار داشت .بازگشت رونق به ســینماهای ایران را
میتوان یک گام موثر برای دولت یازدهم برشــمرد .در مجموع
تا اینجا عملکرد دولت در حوزههای سینما ،تئاتر ،موسیقی ،چاپ
و نشــر قابل قبول بوده و ما این امید را داریم که با که انتخاب
مجدد ایشــان نواقص هم برطرف شود و عرصه فرهنگ و هنر
به آن حد مطلوبی که شایستگیاش را دارد دست یابد .همانطور
که اکثریت جامعه باور دارند ،مهم ترین دســتاورد دولت یازدهم
برجام بود ،دســتاوردی که به واســطه آن روابط ایران و جهان
گســترش پیدا کرد و این امکان فراهم شــد که نگرش جهان
نسبت به ایران تغییر کند .از طرفی لغو تحریم هایی که چندین
ســال کمر مردم ایران را شکســت امری مهــم بود که به مدد
دولتمردان دولت روحانی محقق شد و جامعه ایرانی قدردان این
دستاورد ارزشمند است.
اعالم حمایت چند سینماگر دیگر از روحانی
تعدادی از ســینماگران و شــخصیتهای فرهنگی با انتشار
بیانیــهای موضــع خود را دربــاره انتخابات ریاســتجمهوری
اعالم کردند .به گزارش ایســنا ،مسعود جعفری جوزانی ،محمد
ابراهیمیــان ،علیرضا رئیســیان ،مهدی فخیمزاده ،ســیدجمال
ساداتیان ،سیدضیاء هاشمی ،مهدی کرمپور ،مهدی سجادهچی،
فتحاهلل جعفری جوزانی ،حسین دلیر و عبدالکریم یونسی از جمله
افرادی هستند که با انتشــار بیانیهای حمایت خود را از یکی از
نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری اعالم کردند .در این بیانیه
آمده است:درک شرایط ناموزون فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و
نظامــی جهان امروز ما را بر آن میدارد که در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری ،به امید عبور ظریف و هوشمندانه از
دریای توفانی و موجهای متالطم و شــرخیز که جهان مسلح،
به منظور اســتثمار نوین جهان گرسنه به پا کرده است ،از آقای
حسن روحانی حمایت کنیم.

جایگاه آرشیو ملی ایران در دولت یازدهم احیا شده است

معاون اسناد سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران معتقد
اســت که در دولت یازدهم جایگاه آرشــیو ملی ایران تا حد
قابل قبولی احیا ء شده اســت .شهرام یوسفی پنجشنبه 21
اردیبهشت در همایش مدیریت اسناد در شیراز گفت :آرشیو
ملی ایران یکی از موسساتی است که تشکیل آن نشاندهنده
خرد و علم ایرانیان اســت و تحوالت گوناگون نه به قانون
و نه به تشکیالت و کارکردهای آن خللی وارد نکرد.کارکرد
آرشیو ملی اســناد مورد وفاق و احترام همگان بوده است و
امروز ارزشــمندترین اسناد ایران و برخی کشورهای منطقه
در آرشــیو ملی اســناد ایران نگهداری میشود و این آرشیو
به دلیل آنکه اســنادی مهم از بخش قابل توجهی از جهان
را در بر میگیرد ،اهمیت فراوانی دارد و هیأتهایی از ســایر
کشــورهای منطقه برای فراگیری شــیوههای نگهداری و
خواندن اسناد تاریخی به ایران سفر میکنند چون آرشیو ملی
اسناد یکی از موسســات فرهنگی و تمدنی ایران محسوب
میشود.
وی در عینحال توجه به این مرکز را با اندکی نامالیمات
مواجه دانســت و تصریح کرد :ایــن نامالیمات که دالیل

متعددی دارد باید با تالش و فرهنگسازی رفع شود.
یوسفی با بیان اینکه اســناد موجود در مرکز آرشیو اثبات
کننده نقش ،سهم و اهمیت ایران در فرهنگ ایرانی اسالمی
است ،گفت :گاه یک برگ از سند به دلیل آنکه در برگیرنده
اطالعات بسیاری در ابعاد مختلف است ،انسان را به شگفتی
آورده و ارزشمندی اسناد و کار مرکز آرشیو را نشان میدهد.
او با یــادآوری اینکــه از صفر تا صد گردش اســناد در
دســتگاههای دولتی بر عهده مرکز آرشــیو ملی است ،این
مرکز را سیاستگزار در بایگانی و نظارت بر اجرای قوانین و
مقررات و ضوابط حاکم بر این روند دانست.
یوســفی با اشاره به اقدامات انجام شده در سالهای اخیر
برای احیاء جایگاه و نقش مرکز آرشــیو ملی ایران ،گفت :از
اقدامات سال گذشــته ارائه آئین نامه شرح وظایف مدیران
اسناد و کارشناسان و رابطان اسناد دستگاههای مختلف بوده
است.
او یکی از مهمترین اقدامات انجام شــده در ســال  95را
رفع مشکالت ناشی از تفسیر قانون توسط برخی دستگاهها
دانســت و گفت :بعضی از دســتگاهها مانند وزارت نفت با

سریالهای رمضانی مشخص شدند

قائم مقام ســیما فیلم سه ســریال «نفس»« ،ســر دلبران» و
«دیباجی» را به عنوان گزینههای اصلی ســریالهای رمضان ۹۶
معرفی کرد و گفت :فعال این سریالها گزینههای قطعی ما هستند.
سید علی حمیدی با بیان اینکه سریالهای مناسبتی ممکن است
تا لحظه آخر دســتخوش تغییراتی شوند ،اظهار کرد :در حال حاضر
برای ماه مبارک رمضان ســریال «نفس» برای شــبکه سه سیما،
سریال «سر دلبران» برای شبکه دو سیما و سریال «دیباجی» برای
برای شبکه یک در نظر گرفته شدهاند .از نظر ما این سه گزینه قطعی
است ،اما باز هم شرایط بسیار تاثیرگذاراست؛ همانطور که میدانید
امسال اذان مغرب ساعت  ۱۰دقیقه به  ۹شب است و به همین خاطر
هم کنداکتور شبکهها بسیار فشرده خواهد بود؛ البته این تصمیمات
بر عهده معاونت سیما است که انشاءاهلل بعد از ایام انتخابات به این
موضوع پرداخته میشود.
او همچنین درباره پروژههای الف ویژه سیما فیلم ،اظهار کرد :با
آمدن آقای میرباقری (معاون سیما) فعالیت کلیه پروژهها که
شامل الف ویژه هم میشود ،آغاز شد .در دوره قبلی مدیریت آقای
میرباقری در سیما نیز پروژههای الف ویژه سیما به شکل جدی فعال
شده بود.او ادامه داد :سازمان صداوسیما با توجه به محدودیتهایی

همانند شرایط مالی که داشت ،این پروژههای الف ویژه را رها کرده
بود و در واقع فقط پروژههای «معمای شــاه» و «سرزمین کهن»
فعال بودند؛ اما در حال حاضر چندین پروژه در مرحله پیش تولید و
نگارش فیلمنامه قرار دارند .به عنوان مثال پروژه «حضرت موسی»
در حال حاضر در مرحله مقدمــات پیش برآرود قرار دارد.قائم مقام
ســیما فیلم با بیان اینکه فراهمسازی مقدمات پروژههای الفویژه
زمان میبرد ،افزود :پروژه «ســلمان» آقای میرباقری هم از دیگر
پروژههای الفویژه اســت که در حال حاضر با تیم تولید جدید در
مرحله بازنگری فیلمنامه هستند .البتع هنوز زمان قطعی کلید خوردن
هیچ کدام از این پروژهها مشخص نشده است.او یادآور شد :در حال
حاضر ســیما فیلم حدود  ۱۲پروژه قطعی الف ویژه دارد که فعال در
حال برنامهریزی برای آنها هستیم .تعدای از این پروژهها مشترک با
سازمان اوج و تعدادی از آنها نیز درباره دفاع مقدس است.حمیدی با
اشاره به پروژههای نمایشی غیر الف ویژه سیما ،بیان کرد :در دوره
جدید شــرایط این پروژهها نیز بهتر شده است .ما االن حدود ۱۱۰
پروژه مصوب شــده داریم و در واقع با همان بودجه ســابق تالش
میکنیــم که به صورت منضبط فعالیت کنیم .باید تالش کنیم که
این نظم در پروژههای الف ویژه سیما نیز به وجود بیاید.

تفســیر از قانونی که در سال  47تصویب شده است ،خود را
از شمول این قانون مستثنی کرده بودند که با پیگیریهای
فراوان و با همکاری اعضای شورای مرکز اسناد ،این مشکل
مرتفع شــده اســت چون قانون در سال  49تصویب شده و
پس از آن هم نسخ نشده و در هر دوره استمرار داشته است،
هر اساسنامهای که بعد از آن در دستگاههای مشمول قانون
به تصویب برســد ،نمیتواند دســتگاه مربوطه را از شمول
قانون مستثنی کند و هیچ دستگاه دولتی یا شرکتهای ذیل
دســتگاههای دولتی نمیتواند اساسنامهای تصویب کند که
قانون اولیه را نقض کند.
او انجام نظارت و پایش برنامهریزی شده از تمام دستگاهها
را از دیگر اقدامات سال گذشته برشمرد و گفت :با این اقدام
هر دستگاه متوجه شــد که طی  50سال گذشته تا چه حد
قوانین مربوط به اسناد را رعایت کرده است؛ نتایج نظارتها
به دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی ،دادستانی کل کشور و
دستگاههای مربوطه اعالم شده و میشود.
یوســفی بــا قدردانی از دادســتانی کل کشــور و دیوان
محاســبات به دلیل اهتمام جدی در اجــرای دقیق قوانین

مربوط به اسناد ملی ،گفت :طبق قانون هیچ پروندهای بیش
از  30سال در هیچ دستگاهی نباید بماند؛ اگر پروندهای بعد
از مهلت قانونی در دستگاهی بماند و آسیبی به این اسناد وارد
شود ،مشمول مجازات خواهد بود.
او با بیان اینکه اســناد باید تنظیم شود ،اوراق و پروندهها
باید شمارهگذاری شود ،الزام است که نظم و ساختار رعایت
شــود و به شــکل فلهای نمیتوان اســناد را تحویل داد و
کارشناس اســناد دستگاهها باید ارتباط مستقیم و موثری با
مرکز آرشیو داشته باشند.

«مسابقه سینمای ایران»« ،مسابقه سینمای بینالملل»،
«محله» و «جنبی» در مردادماه ۱۳۹۶در شــهر تهران
برگزار میکند.
الف /مسابقه سینمای ایران:
بخش مسابقه ســینمای ایران شامل آثار «داستانی»،
«مستند» و «پویانمایی» است.
ب /مسابقه سینمای بینالملل:
بخش بینالملل ششمین جشنواره فیلم شهر ،با هدف
شناسایی آثار خالق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه
شهر و ایجاد فضایی برای تبادل تجربهها و ایدهها میان
شــهرهای جهان ،در سه بخش «مســابقه بینالملل»،
«نمایشهای ویــژه» و «کارگاههای تخصصی» برگزار
میشود.
بخش محله:
بخــش محلــه ششــمین جشــنواره بینالمللــی
فیلم شــهر با هــدف ثبت آثــار خالقانــه و فیلمهای
زیبــا و تأثیرگــذار از زوایــای مختلــف شــهرهای
ایــران ،در دو بخــش «مســابقه» و «ویــژه» برگزار
میشود.

آمار فروش فیلمهای سینمایی روی پرده در حالی اعالم
شد که «نهنگ عنبر  »۲با بازی رضا عطاران پس از دو روز
به فروش  ۷۰۰میلیون تومانی در کشور رسید.
علی سرتیپی مدیرعامل موسسه پخش فیلمیران به ایسنا

جای خالی او را در موسیقی احساس میکنم .در اوایل آغاز کارم ،در جشنواره گل
یاس حضور داشــتم و بعد از آن نیز در وزارت کشــور و چند اجرا در تاالر وحدت
و فرهنگســرا را در کارنامه کاریام دارم.منصوری درباره گروهش نیز توضیح داد:
به واسطه یکی از دوستانم ،با نیوشا بریمانی آشنا شدم و بعد از چند جلسه تمرین
با گروه حرفهای برای کنســرت آمادگــی الزم را پیدا کردیم و از همکاری با این
افراد واقعا لذت بردم .در این گروه ،نیوشا بریمانی رهبر ارکستر و نوازنده کمانچه،
مینو قاســمپور قانون ،نگین ســریر پیانو ،نیلوفر ابراهیمی فلوت ،مهرناز دبیرزاده
تمبک ،عسل ملکزاده دف و من نیز بهعنوان خواننده و سرپرست گروه ،اعضای
تشکیلدهنده گروه «رخساره» هستند.او همچنین گفت :بعد از اتمام این کنسرت،
برنامههای مدونی برای اجراهای بعدی و همکاریهای بیشتر در نظر دارم.
کنســرت گروه «رخســاره» به تهیهکنندگی عباس مهدیفر  ۲۴و  ۲۵تیرماه
ساعت  ۲۱در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

فروش  ۷۰۰میلیونی فیلم جدید رضا عطاران

گفت :فیلم «نهنگ عنبر  :۲سلکشــن رویا» به کارگردانی
ســامان مقدم در حال حاضر فقط در ســه شهر اصفهان،
شــیراز و مشهد اکران میشــود که در مجموع عالوه بر
فروش  ۳۵۵میلیونی در تهــران ،در مجموع  ۷۰۰میلیون

تومان فروش داشــته است.حبیب اســماعیلی مدیر دفتر
پخش رسانه فیلمســازان هم که دو فیلم «نقطه کور » و
«ســه بیگانه» را در حال اکــران دارد ،گفت :فیلم «نقطه
کور» در کشــور  ۲۷۵میلیون تومان فروش داشته و فیلم

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

سیاســت در عرصه هــای متعددی قابلیت خودنمایی و تاثیرگــذاری دارد و انتخابات
فرصت مناســبی است تا سیاست وجه فرهنگی خود را نشان دهد اما جریانی که مدعی
اخالق و اخالق مداری در کشــور است ،این روزها برای جلب رای مردم به هر ترفندی
متوســل می شــود .از شکستن شیشه های ســتادها تا پاره کردن بنرها و پخش شدن
فیلم آن در فضای مجازی و متاســفانه زد وخورد نامداران یک جناح با طرفداران جریان
مقابل و ســاخت استیکرهای جعلی از هنرمندان به نفع خودشان بی اجازه و حتی خالف
نظرشان تا موارد عدیده دیگر.
براســتی شــهوت قدرت قوی تر از هر چیزی عمل می کند  ،تهمــت  ،افترا ،دروغ
که همیشــه خط قرمز بوده اســت در این ایام برای جناح مدعی کرامات اخالقی مجاز
میشــود .اما آسیبهای فراوان این بی فرهنگی و بی اخالقی سیاسی بر جای می گذارد
قابل شــمارش نیســت .یکی جایی که جای تهمت و افترا با نقد عوض میشود و دیگر
جایی که نزاع و جنگ سیاسی به جای رقابت سیاسی مینشیند .حاصل آسیب اول برای
کشور به حاشــیه رفتن منطق و استدالل در مباحث مورد اختالف است و نتیجه آسیب
دوم به حاشیه رفتن امکان کانالیزه شدن نظر عمومی در اداره کشور .در واقع باید گفت
که بیاخالقی سیاســی اول حاصل بسته شــدن فضای استدالل و نقد منطقی و بعد از
آن نتیجه تسلط زور بر مباحث فنی ،کارشناسی و علمی است .از سوی دیگر این فرآیند
نشــانه بی عدالتی است  ،نشــانه امکانات برتر یک جناح نسبت به جناح دیگر .قانون و
ابــزار قانون باید مانع این نابرابری ها و بی اخالقی ها باشــند که متاســفانه در موارد
بســیاری اینگونه نبوده است .اما فارغ از تمام این سخن ها اثر مهم این نوع بیاخالقی
نه فقط در ســطوح قدرت بلکه در ســطوح عامه ی مردم هم قابل رویت است .این را
زمانی می فهمیم که مردم با اتکا به اشل و الگوی خود که دایه داران اخالق نیز هستند
تهمت و افترا و دروغ را برای پیش برد اهداف خود مجاز قلمداد کرده و در اندک زمانی
شــاهدیم که بی فرهنگی و بی اخالقی که خود ضد فرهنگ اســت تبدیل به فرهنگی
عمومی می شــود .با چنین آســیبهای عظیم و جبران ناپذیــری نمیتوان منتظر حاکم
شــدن فضای اخالقی در جامعه بود .در واقع فراگیری اخالق نیاز به توســعه و اصالح
ســاختارها و قوانینی دارد که راه را برای بروز و نفوذ بیاخالقی باز میگذارند .تا زمانی
که امکان نقد و اظهارنظر عادالنه در کشــور به وجود نیاید و فضای رسانههای عمومی
توازن و تعادل منطقی خود را پیدا نکنند ،کســانی خواهند بود که بتوانند بدون نگرانی از
هزینههای بعدی ،آن طور که میخواهند و باب میلشان است ،حرف بزنند و دیگران را
متهم کنند .و روزی خواهد رسید که همه ی ما هزینه ی سنگینی برای این بی اخالقی
فرهنگی خواهیم پرداخت.

کتاب بلندیهای بادگیر

«رخساره» با آثار نوستالژیک روی صحنه میرود

گروه موســیقی «رخساره» به سرپرستی و خوانندگی بهاره منصوری بعد از ۱۴
سال ،کنسرت خواهد داد.
بهاره منصوری  -سرپرست و خواننده گروه  -درباره این اجرا گفت :برای اجرای
پیش رو بهعنوان رپرتوار ،گلچینی از آثار همایون خرم و انوشــیروان روحانی را در
نظر گرفتیم ،در کنار آن نیز مجموعهای از آثار ماندگار موسیقی را بازخوانی خواهیم
کرد.او ادامه داد :من بعد از  ۱۴سال دوری از صحنه ،دوباره بعد از اینکه خیلی از
اطرافیان و دوستانم اصرار ورزیده و خودم نیز به معنای واقعی دلتنگ این عرصه
شده بودم ،تصمیم گرفتم باز هم بازگشت دوباره داشته باشم .در واقع دلیل دوری
و دلســردی من از اجرای صحنهای این بود که آنقدر در این عرصه دســت افراد
غیرحرفهای زیاد شده که جذابیتی برای اجرای صحنهای و حضورم نمیدیدم.
منصوری با بیان اینکه من با اســاتید بزرگی ماننــد مرحوم محمد نوری کار
کــردهام ،اظهار کرد :از او درسهای زیادی در زمینه کار و اخالق آموختم و واقعا

فرهنگ و اخالق قربانی
انتخابات

کتابخانهای برای زندگی بهتر

فراخوان جشنواره فیلم شهر منتشر شد

فراخوان جشنواره فیلم شهر همزمان با عید نیمه شعبان
منتشر شــد.به گزارش روابط عمومی ششمین جشنواره
بینالمللی فیلم شهر ،این جشنواره در چهار بخش ملی،
بینالملل ،محله و جنبی به دبیری ســیدعلی احمدی در
نیمه اول مردادماه  ۹۶برگزار خواهد شد و مهلت ثبتنام
آثار تا  ۲۵خردادماه از طریق ســایت جشنواره به آدرس
 www.urbanfilmfest.orgتعیین شده است.
دوره قبل جشــنواره فیلم شــهر خردادماه  ۹۴برگزار
شد و قرار بود دوره ششــم نیز بر اساس تقویم مصوب،
ابتدای خردادماه جاری برگزار شود ،اما به دلیل برگزاری
انتخابات و پس از هماهنگی با ســازمان سینمایی ،این
جشــنواره بینالمللی به مردادماه جاری موکول شد .متن
فراخوان ششــمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به این
شرح است:
موسســه تصویر شــهر ،با هدف نمایــش آثار داخلی
و خارجی با محوریت نقش شــهر در زندگی انســان و
پاسداشــت تالش سینماگران و همچنین ترویج اخالق،
مهربانی و همدلی در آثار سینمایی و تصویری« ،ششمین
جشــنوار ه بینالمللی فیلــم شــهر» را در چهار بخش

ستون یاد

«ســه بیگانه» به رقم فروش دو میلیارد و  ۲۰۰۰میلیون
تومان رسیده است.همچنین آمار فروش «ویالییها» که
دو روز از شــروع اکران آن میگــذرد ۴۰ ،میلیون تومان
اعالم شد.

نویسنده :امیلی برونته
ترجمه :رضا رضایی
انتشارات :نی
کتــاب بلندی های بادگیر تنهــا رمان امیلی
برونته اســت که شــهرتی جهانی یافت ه است.
ویژگــی متمایــز کننــده این رمــان در زمان
انتشــارش لحن شاعرانه و دراماتیک بیان آن و
ساختار غیر معمولش بود.
رمان بر زمینهای شاعرانه استوار است که در
ن شــناختی
ن بینی روا 
آن ســاده دلی ها و درو 
ی شود.
فوق العادهای به توالی دیده م 
این رمان داستان عشق آتشین ولی مشکل دار است .و این که این عشق نافرجام
چگونه سرانجام دو عاشق و بسیاری از اطرافیانشان را به نابودی میکشاند.
درباره کتاب بلندیهای بادگیر
داستان از زبان خدمتکاری به نام آلن دین برای مردی تعریف می شود که خانهای
را از شخصی به نام هیت کیلیف اجاره کرده است و در حقیقت ماجرای زندگی هیت
کلیف است.
داستان عشــق این کتاب به این صورت شکل می گیرد که :هیت کیلیف پسری
یتیم از خانواده ای کولی به سرپرســتی مــردی مهربان و ثروتمند در می آید .دختر
خانواده کاترین اســت که از همان روز اول ارتباط خوبی با پسرک برقرار می کند اما
پسر خانواده به شدت از او متنفر است.
پس از مرگ پدر او را به عنوان کارگر در خانه قبول می کنند و جایگاهش را از او
می گیرند .هیت کیلیف و کاترین که عاشــق هم هستند با مرارت های زیادی روبرو
می شوند  .برادر کاترین سعی در جدا کردن آنها می گیرد و سرانجام کاترین تن به
ازدواج با مردی ثروتمند می دهد .هیت کیلیف با روحی زخم خورده و سراسر تحقیر
شده خانه را ترک می کند تا روزی به قصد انتقام برگردد و….
قسمتهایی از رمان
زیر آســمان دلپذیر کمی ماندم و آن جا پرســه زدم .نگاه کــردم به پروانه ها که
البهالی بوته ها و ســنبله ها بال می زدند .گوش ســپردم به صدای مالیم باد که
البهالی ســبزه و علف ها می وزید و فکر کردم که چطور می شــود تصور کرد که
خفته های این خاک آرام ،خواب زده هایی بی قرار باشند.
با خود می اندیشم :ای مرد بدبخت! تو نیز مانند سایر همنوعانت قلبی در سینه ات
می تپد و اعصابی داری که در برابر غم ها و شادی ها حساسیت نشان می دهد .چرا
بیهوده سعی می کنی عکس العمل قلب اعصابت را از شنیدن خبر این فاجعه پنهان
داری؟ چرا می خواهی وانمود کنی که خونسردی و آرامش خود را از دست ندادهای؟
این کبر و غرور تو نمی تواند خدا را فریب دهد!
روح از هر چه ساخته شده باشد ،جنس روح او و من از یک جنس است.
می گفت بهترین کار در یک روز گرم ماه ژوئیه این اســت که آدم از صبح تا شب
بــرود روی یک تکه چمن وســط بوته زار دراز بکشــد ،زنبورها البه الی گل ها با
ِوز ِوزشــان برای آدم الالیی بگویند ،چکاوک ها باالی سر آدم آواز بخوانند ،آسمان
آبی و بی ابر باشد و خورشید هم مدام بتابد .این کل تصور او بود از سعادت بهشتی.
امــا چیزی که من دلم می خواســت تاب خــوردن از یک درخت ســبز بود که
برگهایش خش خش کنند ،باد غرب بوزد و ابرهای ســفی ِد ســفید به ســرعت از
باالی ســر ما رد بشوند .تازه ،نه فقط چکاوک ها ،بلکه باسترک ها و توکاهای سیاه
و سِ هره های سینه سرخ و فاخته ها هم از چهار طرف نغمه سرایی کنند .بوته زار از
دوردســت پیدا باشد ،با فرو رفته گی های سایه دار و خنک ،اما نزدیک ما موج های
بلند علف زار که در نســیم تاب بخورند ،همین طور جنگل و صدای آب ،و کل دنیا
بیدار و سرشار از شادی.
حالت یک سگ ولگرد را نداشته باش که هر لگدی که میخورد ،حقش است و از
تمام دنیا به اندازه کسی که لگدش میزند ،متنفر است!
من از قیافه اش میخواندم که خصوصیاتی بهتر از پدرش دارد .البته حســن ها در
میان علف های وحشی ازنظر پنهان می مانند ،زیرا پرپشتی علف ها باعث می شود
ما ریشه های سالم را نبینیم .با اینحال خاک سالم در شرایطی مناسب حتما محصول
بهتری پرورش میدهد.

