
سیلی به گونه چپ
یک نماین�ده مجلس: اس�تیضاح وزیر اقتصاد 
را ب�ا 90 امضا تحوی�ل هیئت رئیس�ه داده ایم و در 
برابر وزرای دیگر نیز اگر الزم باش�د از ابزار قانونی 

استفاده می کنیم.
منظ�ور از "ابزار قانون�ی" در عبارت فوق کدام 

یک از این گزینه هاست؟
الف(کتککاری
ب(خفتگیری

ج(نواختنس��یلیبهگونهس��متچپبااحترام
بهسمتراست

د(مبادلهکاالبهآرا
وزیر آموزش و پرورش: سیس�تم آموزش�ی ما 

وضعیت مطلوبی ندارد.
با توجه به این مس�اله که ظاه�را وزیر آموزش 
پرورش در این خصوص هیچ تقصیری ندارد به نظر 

شما مقصر این وضعیت کیست؟
الف(سفیرکرهجنوبیدرماداگاسکار

ب(شوهرعمهرهبرکرهشمالی
ج(ننجون

د(رئیسادارهآبخیزداریشهرستانشلمرود
خبر زی�ر ی�ادآور ک�دام ضرب المثل ش�یرین 

فارسی است؟
دونال�د ترامپ رئیس جمهور آمری�کا درباره کیم 
جونگ اون رهبر کره شمالی ترامپ: رهبر کره شمالی 
فردی بسیار باهوش، شخصیتی عالی، شوخ و سرسخت 

و در عین حال مذاکره کننده ای خوب است.
الف(دیوانهچودیوانهببیندخوششآید.

ب(سوس��کازدیوارباالمیرف��تمادرشگفت
قرباندستوپایبلورینتبروم.

ج(آستهبروآستهبیاکهشیطونهگولتنزنه.
د(هرسهگزینهفوقصحیحاست.

ننجون

پویش "ارمغان ایرانی" برای معرفی 
محصوالت و تولیدات ایرانی استارت خورد
معاونتشبکههایاجتماعییکمؤسسهفرهنگی،
درس��ال»حمای��تازکاالیایران��ی«وب��اتوج��هبه
فرمایشاتمقاممعظمرهبریودغدغههاوتوصیههای
معظملهپیرامونحمایتازتولیدداخلوتولیدکنندگان

ایرانی،پویشارمغانایرانیرااجرامیکند.
پویش»ارمغانایرانی«تالشداردتابابهرهگیری
ازپتانس��یلفض��ایمجازیب��رایمعرف��یونمایش
تولیداتداخل��یفعالیتکند؛بهای��نمنظورازتمام
تولیدکنن��دگانایرانی،فعاالنمش��اغلخانگیوتمام
هنرمندان��یکههنریامحصولقابلارائهبهمش��تری
رادراختیاردارند،دعوتش��دهتاضمنحضوردراین
طرح،ازطریقامکاناتشبکهاجتماعیمؤسسهتبیانبه
معرفیکاالهایتولیدیخودوهمچنینجذبمشتری

ازطریقاینفضابهصورتکاماًلرایگانبپردازند.
تولیدکنن��دگانداخل��یبرایمش��ارکتدراین
پویشبایدیکصفحهدراینش��بکهاجتماعیایجاد
وازاینطریقب��همعرفیمحصوالتوتولیداتخود
اق��دامکنند؛صفحاتایجادش��دهبایدحاویمعرفی
تولیدکنن��دهومعرفیکس��بوکارتولی��دیهمراهبا

عکسوتوضیحاتمحصوالتخودباشد.
معاونتش��بکههایاجتماعیاینمؤسس��هاعالم
کردهدرراستایپیگیریاهداففرهنگیواطالعرسانی
خود،تالشداردتابااجرایبرنامههایمتعددومتنوع،
حمایتخودراازتولیدکنندگانداخلیبیشازگذشته
پیگی��ریکند.اینمؤسس��هفرهنگیاب��رازامیدواری
کردهکهسایردستگاههایاجراییومسئولدرزمینه
اش��تغالزایینیزبهاینپویشبپیوندند.پویشارمغان

ایرانیتاپایانفصلپاییزبرگزارمیشود.

پویش

»پدر« از امشب به شبکه دو می آید
ش��بکهدوس��یماازامش��بس��ریال»پ��در«رابه
تهیهکنندگیحامدعنقاوکارگردانیبهرنگتوفیقیبرای
عالقهمندانبهسریالهایتلویزیونیتدارکدیدهاست.

درخالصهداستاناینسریالآمدهاست:حامدپسر
جوانیاس��تکهطییکاتفاقدرگیرماجراییعاطفی
میشود.اوبهخاطراعتقاداتشوپدریکهبرایشالگویی
تمامعیاراستناچارسریکدوراهیقرارمیگیردکه

بایددستبهانتخابیسرنوشتسازبزند.
ازبازیگراناصلی»پدر«میتوانبهمهدیسلطانی،
لعیازنگنه،سینامهراد،مسعودفروتن،نیمارئیسی،مجید
مشیری،کاوهخداشناس،اکبررحمتی،مژگانترانه،الهام
طهموری،سانازطاری،شهابمهربان،مهتابشیروانی،
پوریاسلطانزاده،سیدحساممیثاقباحضوربیژنامکانیان

وبامعرفیریحانهپارسادرنقشلیالاشارهکرد.
اینس��ریالکاریاس��تازگروهفیلموس��ریال
ش��بکهدوسیماکهشنبهتاچهارشنیهساعت21:30
ازشبکهدوسیماپخشمیشودوبخشیازعواملآن
عبارتندازطراح،نویس��ندهوتهیهکننده:حامدعنقا،
کارگردان:بهرنگتوفیق��ی،مدیرتصویربرداری:بهنام

کریمیوتدوین:امیرشیبانخاقانی.

جامجم

هشتاد میلیون ایرانی، هفت سوگلی

محسن رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

ای��نروزهانام��هوزیرورزشوجوان��انبهرئیس
س��تادکلنیروهایمس��لحیک��یازبحثهاییداغدر

رسانههاوفضایمجازیاست.
قضیهازاینجاشروعشدکهبعدازنمایشقهرمانانه
تیممل��یب��اگلمدافعحریفبهخ��ودیوپنالتیکه
پنالتینبودوچهارمیدرگروهمرگیکهبعدازحذف
ماصعودکردههایگروههمدرهمانابتداحذفشدند!
وزیرورزشوجوانانبرایهفتملیپوشدرخواس��ت

معافیتازخدمتدادهاست.
اینک��هرویعن��وانوزیرورزشوجوان��انتاکید
میکن��مبهخاطربخشدوماینعنواناس��تعنوانی
کهطیاینس��الهافراموشش��دهوفقطبخشاول
آنچونتیترخوربهتریداردس��فتچس��بیدهشده
اس��ت.اینکهیکیازشروطادامهحضورسرمربیفعلی
تیمملی،دس��تورویبرایمعافیتاینهفتبازیکناز
سربازیاس��ت.)جایتاملوسوالاستکهکیروش
بخاطرباجهاییکهفدراس��یونفوتبالبهاودادهحاال
برایبقیهارگانهایکش��ورهمامرونهیوش��رطو

شروطمیگذارد.(

خوباس��تاینآقای��اندرخلوتخودفکرکنند
کهاینبازیکنانکهقراردادهایمیلیاردیمیگیرندو
تازهدرکورانمس��ابقاتبرس��رمردممنتمیگذارند
کهازتعطیالتخودگذشتهاندچهکاریانجامدادند؟
آی��احضورآنه��ادرجامجهانیبهنفعم��ابودهویابه
نفعخودشانکهمیتوانس��تندوبرخیشانتوانستند
پیش��نهادهایخوبیازلحاظمالیبرایخوددستو

پاکنند.
آقایانس��لطانیفر،تاجوک��یروش!آیاخوناین
بازیکنانازخونسربازانیکهدرمرزهایکشورانجام
وظیفهمیکنندرنگینتراس��ت.سربازانیکهمتاسفانه
طیاینچندس��البرخیهاش��انطعمهگروهکهای
تروریس��تی،اش��رارویاباندهایقاچ��اقوموادمخدر
میشوندوتاپایجانبرایکشورایستادگیمیکنند.
بدونمنتوباکمالایثارش��هید،جانبازومفقوداالثر
میشوندوخانوادههایشانتاروزآخرزندگیچشمانی

سرخدارند.
خوباستشمافدراسیوننشینهاووزارتخانهایها
خ��ودرااندک��یجایای��نخانوادههامیگذاش��تیدو
میدیدیدایندرخواس��تمنطقیاس��تیانه؟کاش
خ��ودرابهجایمنوامثالمنک��هخدمتکردهاند
ویاقراراس��تدرآین��دهخدمتکردنراتجربهکنند
میگذاش��تیدتاببینیدایندرخواستتانبرایمعافیت
ای��نافرادچقدررویمغزم��اجوانانرژهمیرود.مگر
م��اجوانهاکار،زندگیوخانوادهنداش��تیمونداریم.
مای��یکهاگ��ربتوانیمبعدازخدمتمقدسس��ربازی
کاریدس��توپابکنیمبهحقوقیکمیلیونتومانی
همراضیهس��تیمواصالتاحاالنش��مردهایمکهصفر
قراردادهایمیلیاردیهمینفوتبالیستهاچندتاست!

تاکسینوشت
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درروزگارفعل��ی منتق�د سینمایایرانکهمی�ز 
ژان��رکمدیتغییرماهیتپیداکردهو
بهنازلترینس��طحخودرسیدهاست،
ج��والنفیلمهایمبتذل،اصلوبنیاد
س��ینماراموردتهدیدق��راردادهاند.
تس��خیرهنرهفتمتوس��طس��ینمای
بدنهباتوجیهصرفااقتصادیبهتغییر
ذائقهمخاطبانمنجرخواهدش��دوبا
گذشتزمان،سینماراصرفاباهمین

فیلمهایآماتوربهخاطرمیآورند.
ژانرکم��دیدرس��ینمایجهان
شناختهشدهوهمراهبامعنیومفهوم
اس��تتااندازهایکهسرش��ناسترین
س��ینماگراندنی��ابرایبی��انمعانی
ومفاهی��معمیقبهس��راغای��نژانر
میروندتابتوانندتاثیرگذاریبیشتری

برمخاطبانداشتهباشند.
بهدلیلوجودخالءهایفرهنگی
وفقدانفضاهاینش��اطآوردرسطح
جامعه،س��ینمابهجایگاه��یبرایبه
دوشکش��یدنبارتماماینکمبودها

تبدیلشدهاست.
وجودبانده��اوگروههایمختلف
وس��ودهایکالنحاص��لازفیلمه��ا
منجرش��دهتامنافعاقتصادیوزدو
بندهایپش��تپرده،بخشاعظمیاز
س��ینمایایرانراتسخیرکندونبض
س��ینمارابهدس��تکس��انیدهدکه
صرفامنافعش��خصیواقتصادیخود
رادراولوی��تمیبینند.ای��ننفوذبه
اندازهایدرس��ینماریشهکردهاست
کهاینافرادبرایرسیدنبهسودهای
عجیبوغریبخودبهسراغاشخاص
معتبرسینمامیروندوآنهارادراین
آش��فتهبازارسینما،دستمایهاهداف

غیراخالقیخودمیکنند.
اخی��رافیلمهای��یکهروان��هاکران
تابس��تانهش��دهاندبهاندازهایمبتذلو
س��خیفهستندکهانگارباتمامتواندر
راستایخدشهدارکردناینهنربرجسته

کمربههتکحرمتدرآنبستهاند.
فیل��مجدی��دابوالحس��نداودی
کارگردانباسابقهوآبرومندسینمای
ایرانبانهایتسرعتپردههایابتذال
رادریدهاس��توتوانستهبرگسیاهی
پررنگرابهکتابسینمایشریفوبا

اخالقایراناضافهکند.
»هزارپا«فیلم��یبهظاهردرژانر
کمدیاس��تکهاگ��رمحدودیتهاو
فرهنگجامعهاجازهمیدادبهراحتی
میتوانس��تژانرخاصیرابرایاولین

بارواردسینمایپسازانقالبکند.
داودیدلیلساختچنینفیلمی

راخ��ارجکردنجامعهازبحرانعمیق
گرفتارشدهبیانکردهوکمدیراکم
ارزش��ترینوکمبهاترینگونهسینما
برش��مردهاس��تکهبهف��رضقبول
بحرانآیاخارجکردنجامعهازبحران
وواردکردنبهبحرانیعمیقترازچاله

بهچاهافتادننمیتوانلقبداد؟
ب��اردک��ردنخط��وطفرهنگیو
عرف��یجامعهمانن��دکانالهایفضای
مجازیب��هراحتیمیت��وانهمدیده
ش��دوهمفروشباالییراتجربهکرد
ونی��ازیبههزینهه��ایهنگفتبرای
بازیگرانمیلیاردینباشد،اماهمهاینها

میتواندبهچهقیمتیانجامشود.
اینفیلمبهاندازهاینگاهگیشهای
داردک��هب��رایف��روشب��االوجذب
مخاطببدنهس��ینماتنهاس��هبازیگر
حرف��هایس��ینما)عط��اران،عزتی،
بهرام��ی(راباهزینهگزافبرایایفای
نقشب��هکارگرفت��هاس��توالباقی
رابازیگ��رانغیرس��ینماییتش��کیل
میدهن��دکهبدوندرنظرگرفتناین
سهنقشمیتوان»هزارپا«رایکتله

فیلمبهشمارآورد.
و دیالوگه��ا از می��زان ای��ن
ش��وخیهایجنس��یدری��کفیل��م
بیسابقهبودهاستوتمامشوخیهای
فیلموخندههایمخاطباندرس��الن
سینماصرفابراساسکنایههایرکیک
فیلماتف��اقمیافتدوب��هندرتطنز

موقعیتیدرفیلمدیدهمیشود.
ب��هق��دریوج��هابت��ذالفیل��م
س��نگینیمیکندک��هنمیت��وانبه
جنبههایسیاسیوعقیدتیفیلمکه
کارگرداناعتق��ادداردکامالبهدوراز
آنهابودهاشارهکرد،اماهرمخاطبی
بهراحتیمیتواندتش��خیصدهدکه
فیلمبسیاریازعقایدوشخصیتهای
برجس��تهرابهسخرهمیگیردواصوال
داس��تانفیل��مح��ولمح��وراعتقاد

شخصیتاصلیزنپیشمیرود.
»هزارپا«فیلمیبرایسوءاستفاده
ازفضایموجوددرعرصهاجتماعیبه
حس��ابمیآیدکهبههرنحویحتی
شکس��تنحرمتهاوزیرپاگذاش��تن
اخالقس��عیدرخندان��دنمخاطب
بدونهی��چتوجهیبهآث��ارمخربو

پیامدهایآندارد.
ازاتفاقاتوبدعتهایجدیدفیلم
استفادهازسکانسهایبهاصطالححذف
شدهدرتیتراژفیلماستکهضربهآخر
رابرایفروپاشیاخالقدرسالنسینما
میزندونمیگذاردصحنهیمبتذلیاز

دستمخاطببرود.

بهیقی��نوباتوجهب��ههنجارهای
کنونیجامعهبهراحت��یمیتوانگفت
کهفیلمسینمایی»هزارپا«رانمیتوانبا
خانوادهدرسالنهایسینماتماشاکردو
چهبساخودعواملفیلمهمنتوانندفیلمرا
درکنارخانوادهوفرزندانشانتماشاکنند.

عالوهبرفیلمس��خیف»هزارپا«،
فیلمه��ایدیگریک��هدرحالاکران
هس��تندوژانرکمدیراباخودیدک
میکش��ندچیزیجزسرخوشیگذرا
رادراختیارمخاطبقرارنمیدهندو
تماصلیفیلمه��ارافقطرقصوآواز

بازیگرانتشکیلدادهاند.
»هزارپا«وفیلمهایهمدس��تهآن
ماننددشمنزن،تگزاسوبهوقتخماری
آثاریدرهمانسطحنازلسینمایبدنه
هستندوتهیازهرگونهفکرواندیشهدر
پسخودبهمنظورارائهیکاثرهنریبه
شمارمیروند.ساختونمایشاینگونه
آثارنشاندادنهادهاینظارتیوفرهنگی
دیگربهاینقبیلفیلمهات��ندادهاندو
وظیفهخودرابرخوردبامس��ائلدسته

چندمفرهنگیتعریفکردهاند.
ازدالیلکارگردانانوتهیهکنندگان
معتبرس��ینمااقراربهناگزیربودندر
ساختفیلمهاییمانند»هزارپا«است
زیرابازاراینقبیلفیلمهاداغاس��تو
فروشخواهندداش��تامااینگفتهها
قانعکنندهنیستزیرااعتباربهدست
آمدهدرطولسالیانسالرانمیتوان
بهراحتیبرایماندندرصحنهبهتاراج
گذاشت.مسئلهمهمدرهمینارتباط
شایدجملهمعروفورایج؛انسانهابه
کارهاینکردهاشبیش��ترارزشپیدا

میکندتاکارهایانجامداده.
باوضعیتنابسامانکنونیسینما
شایدشرایطبهگونهایشدهاستکه
اصالحوضعیتفعلیزمانبرونیازمند
برنام��هراهبردیباش��د،ام��امیتوان
تصمیماتیبرایجلوگیریازگسترش
انحطاطدرس��ینمااتخ��اذکردومانع
آسیبرسیدنبهبخشزحمتکشو
شریفسینماشد.ردهبندیهایسنی
درسالنهایسینما،تقسیمفیلمهای
ای��نچنین��یازفیلمه��ایمتعهدو
دغدغهمن��داصولیابتدای��ینمایش
آثارهن��ریازجملهس��ینمادرهمه
جایجهاناست.توجهجشنوارههای
داخل��یب��هفیلمهایکم��دیونگاه
وی��ژهبهای��نژانرش��ایدبتواندآنرا
ازمنجالبکنونیگرفتارش��دهنجات
دهدومس��یرمش��خصیرابرایاین
حوزهازسینمامقابلفیلمسازانقرار

دهد. باشگاه خبرنگاران

عضوهیاتمدیره ن�ه خا و ر ا انجمنداروسازاند
سالهاس��تکهبهدلیلاشتباهاتدر
اجرایطرحتحولسالمتومشکالتی
کهاینطرحبراینظامس��المتایجاد
کردهاستدچارتحریمداخلیهستیم
واینک��هبگوییمتحریمه��اکمرمارا

شکستهاصالعبارتدرستینیست.
سیدحس��امالدینشریفینیاگفت:
مش��کلاصلیکمبودداروبرمیگردد
ب��هطرحتحولس��المتکهب��اایجاد
ب��ارمالیبس��یارب��رایبیمهه��ا،این
صندوقهارادرتامینهزینههاینظام

سالمتدچارمشکلکردوهمیننبود
نقدینگیباعثبروزمشکالتبسیاری

درصنعتدارووتجهیزاتشد.
ویادام��هداد:درط��رحتح��ول
سالمتاولویتپرداختبابیمارستانها
بع��دی اولویته��ای در دارو و ب��ود
قرارمیگرف��توبودجههای��یکهبه
بیمارستانهاتزریقمیشددرمرحله
آخربهدس��تداروس��ازانمیرسید.
البتهاینمش��کالتبرایپزش��کانو
ش��رکتهایتجهیزاتینیزبهصورت

فراگیرمشاهدهمیشود.
ش��ریفینیاگفت:درح��الحاضر

مطالب��اتداروخانهه��اازبیمههاحدود
10ت��ا11ماهاس��تکهطب��ققانون
اینپرداختیهابایدهرس��هماهصورت
میگرفتهاست.ویمعتقداستکهاین
مش��کالتمجزاازتحریمهاییاستکه
ازسمتغرببرایراناعمالشدهاست
چراکهاینتحریمهاچندماهاستاعمال
ش��دهوهنوزتاثیرخودرابررویبازار
دارونش��انندادهاست.هماکنونحجم
زیادیازمواداولی��هداروییدرگمرک
موجوداس��تکهداروس��ازانبهدلیل
معوقاتونبودنقدینگیتواناییترخیص

واستفادهازآنراندارند. فارس

امام صادق علیه السالم:
هیچکسنیستکهتکّبرورزد،مگربراثرخواری

وحقارتیاستکهدرخودمیبیند.
الکافی)ط-االسالمیه(، ج2، ص312

ودکی اجرا می شود »دگره« در تاالر ر
گ��روهموس��یقی»دگ��ره«بهسرپرس��تیو
آهنگس��ازیامینمیراحمدیدرت��االررودکی

رویصحنهمیرود.
اینگروهس��عیکردهباحفظجوهرموسیقی
ایرانیدرفرماجرا،ریتمقطعات،محتوایاش��عار
وس��ازبندینگاه��یمتفاوتودگرگونش��دهبه
موس��یقیایرانیداشتهباشد.قطعۀخطپایانکه
بهتازگیمنتش��رشدمعرفشیوۀکاریاینگروه
است.تمامقطعاتاینگروهجدیدهستندودراین

اجراقطعاتآهنگسازاندیگراجرانخواهدشد.
درایناج��را؛امینمیراحمدی:آهنگس��از،
نوازندۀتاروسرپرست،مصطفیحامدی:خواننده،
حامدزندکریمخانی:عود،بیتاقاس��می:قیچک
باس،س��حرمیرهاش��می:قانون،فردی��نمیرزا
حس��ینی:کمانچه،امینهنرجوورضااسداللهی:

سازهایکوبهای،هنرنماییمیکنند.

چهارمضراب

تالش برای آزادی 80 زندانی غیرعمد
خادمانآستانقدسرضویوحرممطهرحضرت
معصومهامسالدرقالبپویش»لبخندکرامت«تالش
دارنددرطولروزهایدههکرامتزمینهآزادیبیش

از80محکومغیرعمدرافراهمکنند.
برنامهه��ایفرهنگی،اجتماع��یوخدماتی
آس��تانملکوتیام��امرضاعلیهالس��الموبارگاه
کریمهاهلبیتس��الماهللعلیهاامس��الباشعار
»خدم��تکریمانه«ازروزش��نبهآغازتاس��وم

مردادماهادامهخواهدداشت.
درقالبای��نبرنامههابی��شاز800نیروی
انسانیباعنوانسفیرانخورشیدطیشیفتهای
مختل��فبهاجرایبرنامههاییچوناخذگذش��ت
ازش��کاتخصوصی،آیینپرچمگردانیدرداخل
ندامتگاههای11استانوهمچنینآزادیزندانی
جرایمغیرعمد،بویژهتالشدرحوزهآزادیبانوان
محبوستحتحمایتستاددیهخواهندپرداخت.

همدلی

کتاب » راه نشان« منتشر شد
کتاب»راهنشان«باموضوعدورانبلوغوسن
تکلیفوبامحوری��تبیاناترهبرمعظمانقالب،
ب��رایدانشآموزاندورهاولودوممتورس��طهو

مربیانپرورشیمنتشرشد.
درمقدمهاینکتاببهقلممس��عودش��اکر
آم��ده:»دورانبلوغیک��یازمهمترینبرهههای
حس��اسزندگیهرنوجوانیاس��ت.دورانیکه
س��رمنشأتحوالتروحیوجس��میفراوانیدر
میاندخترانوپس��راناست.اینتحوالتاگربا
برنامهریزیصحیحهمراهنبودهودریکمس��یر
الهیمدیریتنش��ود،آین��دهایپرمخاطرهبرای

نوجوانرقمخواهدزد.«
کتابراهنش��اندرقطعرقعی،ش��امل84
صفحهباشمارگان3000نسخه،توسطاتحادیه
انجمنهایاس��المیدانشآموزاناستانچاپو

منتشرشدهاست.

کافه کتاب

۱۲0 کیلو حشیش در خانه قاچاقچی
جانش��ینفرماندهانتظامیاستانسمناناز
کشف120کیلوگرمحشیشدرخانهقاچاقچی
حرف��هایموادمخ��دردریکعملیاتمش��ترک

انتظامیخبرداد.
سرهنگعبدالهحس��نیاظهارداشت:درپی
تالشمستمرواطالعاتیمامورانپلیسمبارزهبا
موادمخدرقاچاقچیحرفهایموادمخدردراستان
کرمانشناساییشد.بهگفتهویمتهمقصدانتقال
محمولهسنگینموادافیونیبهتهرانراداشتکه
ایناطالعاتدراختیارپلیسکرمانقرارگرفتو
عملیاتدستگیریسوداگرمرگطرحریزیشد.

اینمسئولانتظامیبههدایتکاملاطالعاتی
اینماموریتازس��ویپلیسمبارزهباموادمخدر
س��مناناش��ارهواضافهکرد:عملیاتدستگیری
متهمعصرروزشنبهباحضورمامورانانتظامیدر

محلاختفایاینقاچاقچیسابقهداراجراشد.

درشهر

کتاب»همس��ایهسدرهمسفررود« م�هربان ش��املزندگیوزمان��همحمدرضای�ار 
سنگریباحضورچهرههایفرهنگیرونماییشد.

دراینمراس��ممحس��نمومنیشریفرئیسحوزه
هنری،حس��ینقراییمولفاث��روغالمعلیحدادعادل
رئیسفرهنگستانزبانوادبفارسیسخنرانیکردند.
محمدرضاس��نگریدراینمراسمبهنامکتاباشاره
کردوتوضیحداد:اگرامروزدرجنوبکشورباشیدگرمای
آفتاببه76درجهمیرسدواگردرسایهباشید53درجه
خواهدبودواگررویآسفالتقدمبزنیدزیرپایتان»پرنیان
آیدهمی«یعنیآسفالتهانرمشدهوپادرآنفرومیرود
وحتیماش��ینهاییکهحتییکس��اعتایستادهمانده
باشندچرخهایشاندرآسفالتمیماند.درهمینسرزمین
درخت��یدرآنجاوجودداردکهدربرابراینهوایداغتاب
میآوردوهمیش��هسبزاست،سبزوسایهگسترومعطرو

بهآندرختعشقمیورزند.ظاهراًنامزینبازمفهوماین
درختبرمیخیزدیعنیهرآنچهسبز،سایهگسترومعطر
اس��تودرخت»س��در«اینخصوصیاتراداردودربرابر

جریانهایسختودشوارمیایستد.
ویافزود:درختسدرهمنشاناستبرایکسانیکه
قراراستچتریرویسردیگرانبگسترانند.منخواستم
کدونشانیراهرابدهمتابگویمخانهدوستکجاستچرا
کهرودنمادحرکتاستوسکوتدررسیدن؛رودوقتی
بهدریامیرسدخاموشمیشودوخصوصیتبزرگرود

ایناستکههیچمانعینمیشناسد.
ویدرپایانگفت:مابایدهمسایهسرسبزیباشیم
وهیچچیزماراازحرکتبازندارد.ماراهس��ختیپیش
روداریماینهمهبهانکارایستادهاندواینهمهبهاینو
آنکارایستادهاند،امابایدارزشهایخودرابازشناسیمو

بخشیازاینتالشوتکاپوهمینتاریخشفاهیاست.

با موضوع زندگی و زمانه محمد رضا سنگری؛
»همسایه سدر همسفر رود« رونمایی شد

کمدی های مبتذل کمر به نابودی سینمای فرهنگی بسته اند

فرمان حمله به اخالق

پاسخ خواهر »مسیح علینژاد« به آخرین پست وی
 شامی های سوراخ دار

و معصومیتی که از دست رفت
مینا علینژاد

ب��هنامخ��دایمهرومحبتوعاطف��ه،ماروزهای
سختیداش��تیموداریم،درتفاوتهازندگیکردیم،با
تفاوتهااندیشههایمانساختهشد،ازمیانتفاوتهاقد
کش��یدیمورش��دکردیم،اماهرگزرفتارهایگاهاتلخ
یکدیگررابهحساباندیشههاواعتقاداتماننگذاشتیم.ما
یادگرفتیماگرروزیتفاوتهایمانرانشانهمیگرفتیم،
توهی��نمیکردیمویکدیگررابهس��خرهمیگرفتیمو
پاییکدیگرراوسطمیکشیدیم،راهمانجدامیشدو

عاطفههایمانچنگمیشدبردلکوچکما.
م��اعزی��زجانیداریمکهس��الهاپی��شدرسو
تحصیلرابهانهخروجازگرمایعش��قماندانس��ت.
طعمتلخدلتنگیرابهخاطراحترامبهخواس��تههایش
بهجانخریدیم،همیش��همیگف��تهرچندکنارهم
متفاوتیم،ام��اباهمآرامیم،میگفتس��رهحرفونه
سرهدلهبمونه،شهشهمشکلهحلهکنیم)رازخانهدر

خانهبماندوخودمانمشکالتمانراحلکنیم(.
اماچهش��دکهحرفشزیروروش��دوتفاوتهایما
غصهایش��درویدلشکهازخان��هرمضونهدکتروعمو
ممدحسنهمفراتررفت.چهشدکهخندههایپرشورمان،

آغوشه��ایگرممانتبدیلش��دبهکینهه��اوبغضهاو
نداشتهها.بهسخرهودردهاوکمپینهاییواشکیوعلنی.
چهش��دکهخانهبزرگودلبازمنتبدیلش��دبه
زیرزمین؟هرچههستمیدانمدلشپرمیکشدبرای
یکجرعهشربتبهارنارنجباتخمشربتیوزعفرانخانه
من.میدانمکهخواهرانههایمبرایشگرموبیریاست.
میدان��مک��همیدان��دهنوزه��مدرکنجپیش��خوان
آشپزخانهامجاییهستبراییکدلسیرحرفزدنو
سبکشدن،هنوزرویاجاقگازخانهامغذایگرمییا
شامیسوراخداریبرایشتابزدگیهایشدارمتادلش
سیرش��ودوخیالشجمع،اومیداندمنهنوزمینای
مینای��م،منحسنابخواهریراازمعصومیتخواهر
هم��انامامرضاییآموختمکهوقِتنگرانیواضطراب،
عزیزگریزپایمصدایشمیزد.منمعصومیتازدس��ت
رفتهاوراخواهانم،مناعتقاداتبهس��خرهگرفتهخانه
ووطنمرابازپ��سخواهمگرفت،پسبهقولخودش،

بچرختابچرخیم.
پینوشت:کسیکهبایدمعنیعکسرابفهمهمیفهمه.

یادداشتمهمان

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان:
سال هاست با »طرح تحول سالمت« تحریم داخلی هستیم


