
تک مضراب
کار بزرگ ممنوع آقای جهانگیری

این بار ه�م زدیم و دیگر نمی زنی�م. اگر دیدید 
یکب�ار دیگر زدیم دس�تور بدهید قلم دس�تمان را 
بش�کنند. این بار الزم بود بزنیم اگر نمی زدیم رودل 
می کردیم. رودل هم عوارض پیچیده خودش را دارد 
که ش�رح آن در این مقال نمی گنجد. یعنی در هیچ 
مقال دیگری هم جا نمی شود. اگر نمی زدیم آن وقت 

شما جواب رودل ما را می دادید؟ 
ب�رادر جهانگی�ری: کت�اب یک�ی از مهمترین 
ابزار های فرهنگی اس�ت ک�ه همواره م�ورد توجه 

حکومت ها و مردم بوده است.
ننجون: به خصوص کتاب های "حسنی نگو بال بگو" 
و "با کفش روی فرش مردم نرو" و "رازهای زیبایی" که 

خیلی کتاب های مفیدی به شمار می روند.
امی�دوار هس�تیم در جه�ت تروی�ج فرهن�گ 

کتابخوانی پیش رویم.
ننج�ون: فعال که در هر جهت راه رفتید به جایی 
نرس��یدیم و امیدواری��م این بار برعک��س جهت ترویج 

کتابخوانی راه بروید شاید به جایی رسیدیم.
نمایشگاه کتاب فقط برای فروش کتاب نیست، 

بلکه محلی است برای ترویج کتابخوانی ...
ننجون: و عرضه مستقیم سیب زمینی سرخ شده 

و نوشابه.
خوش�بختانه جناب آق�ای وزیر اع�ام کردند 
امسال بازدید مردم خصوصًا نسل جوان بسیار قابل 

توجه بوده است.
ننجون: به هر حال جناب آقای وزیر آمار دادن را 

هم از شما یاد گرفته اند.
در این میان ع�ده ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
کرده، کاغذ وارد کرده و در آن ش�بکه ای که وزارت 

ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند.
ننجون: با عرض معذرت ارز را از کجا گرفتند؟

وزارت صنعت باید وقت بگذارند مدیران مناسبی 
را منصوب کند.

ننجون: مثل شما که وقت گذاشتید وزیر صنعت 
مناسب منصوب کردید.

ش�اید مجبور ش�ویم در برخی کاال ها به سمت 
سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم.

ننجون: "شاید" همان "قطعا" است اسحاق جان؟
این نظری اس�ت که در دولت و خارج از دولت 

طرفدار دارد.
ننجون: در هونولولو و میانمار هم طرفدار دارد ولی 

خب شما تواضع می کنید و نمی گویید.
ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
ننجون: خدا به خیر بگذراند هر بار شما می خواهید 

کارهای بزرگ بکنید تن و بدن ما می لرزد.

ننجون

معاون وزارت آموزش  و پرورش:
 آقای "زیباکالم" جایزه صلح نوبل را

 نروژ می دهد نه سوئد؛
حاال دِر کجا را گل بگیریم؟

معاون وزارت آموزش  و پرورش در واکنش به فیلمی که 
از صادق زیباکالم منتشر شده است، گفت: اگر هم اکنون به 
مدارس بیایید، دانش آموزان می دانند که جایزه صلح نوبل 
توسط کش��ور نروژ اعطا می شود نه سوئد؛ آقای زیبا کالم 

کجا را گل بگیریم شما بفرمایید ما اقدام کنیم!
عل��ی الهیار ترکمن در واکنش به اظهارات صادق 
زیباکالم اظهار کرد: در آس��تانه هفت��ه معلم فیلمی از 
آقای زیباکالم منتش��ر ش��د که او در این فیلم سوالی 
از دانش��جویانش می پرس��د و چون نمی توانند جواب 
بدهند می گوید "دِر آموزش و پرورش��ی که به ش��ما 
دیپل��م داد را گل بگیرن��د"؛ حاال با اینک��ه این ماجرا 
چگونه در کالس فیلمبرداری ش��ده و با چه هدفی آن 

را منتشر کرده اند، کاری ندارم.
وی اف��زود: آق��ای زیب��اکالم به عن��وان فردی که 
سال هاست عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، در علوم 
سیاسی و روابط بین الملل مطالعات گسترده ای دارند و 
در خارج از کشور تحصیل کرده اند، به جامعه فرهنگیان 
پاس��خ دهند، چگونه با تمام سوابق علمی نمی دانست 
جایزه صلح نوبل توس��ط کش��ور نروژ اعطا می شود نه 
کشور سوئد؟! )اش��اره الهیار به نامه صادق زیباکالم به 
سفیر س��وئد و درخواست وی برای اعطای جایزه صلح 

نوبل به علی مطهری است(."
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
وپرورش گفت: آقای زیباکالم باید پاسخ بدهد که حاال 
باید دِر کجا را گل گرفت؟ ش��ما عضو برجسته هیئت 

علمی دانشگاه چطور این مسئله را نمی دانستید؟!
الهیار با اشاره به اینکه بنده به عنوان یک آموزش و 
پرورشی به آقای زیباکالم می گویم که اگر هم اکنون به 
مدارس ما بیایید، دانش آموزان می دانند که جایزه صلح 
نوبل توسط کش��ور نروژ اعطا می شود نه سوئد عنوان 
ک��رد: آقای دکتر کجا را گل بگیریم ش��ما بفرمایید ما 
اقدام کنیم! وی ادام��ه داد: می پذیرم کیفیت آموزش 
در م��دارس مش��کل دارد اما یک نمون��ه را نمی توان 
ب��ه کل آم��وزش و پرورش تعمی��م داد و بحث ما این 
اس��ت اعضای هیئت علمی دانش��گاه ها از صحبت های 

پوپولیستی و عوام فریبانه دور شوند.
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محمدمهدی سالمی پوریان

واقعیت آن اس��ت  زندگي زندگی سبک  سبک  که 
فعلِی ایرانی ها، خصوصاً متأثر از س��بک 
زندگی مدرن، تناسبی با شب زنده دارِی 
ماه رمضان نداش��ته و تقریباً بسیاری از 
مؤلفه های سیاس��ی و اجتماعِی کشور 
همچون ساعات کاری مراکز دولتی و... 
تناس��بی با این موضوع ندارند؛ در حالی 
که نگاهی کوتاه به تاریخچه ی س��بک 
زندگِی مردم ایران در سده ی اخیر نشان 
می دهد که اِحیاء شبانه در ماه رمضان، 
امری کاماًل عادی و پس��ندیده بوده و به 

جّد مورد توجه قرار می گرفته است.
اهتمام به تهّجد و شب زنده داری، در 
فرهنگ قرآنی و نیز سیره ی رسول اکرم 
و اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، بسیار 
سفارش شده است؛ به نحوی که خدای 
متعال در آیات متعددی به این موضوع 
اش��اره کرده و در روایات فریقین نیز به 
این مطلب اش��ارات بسیاری رفته است؛ 

از آن جمله:
می فرمایند:  نبی اک��رم)ص(  ال��ف( 
»هرکه از سر ایمان، ماه رمضان روزه دارد 
و در ش��ب آن قیام آرد، خدای عزوجل، 

گناه گذشته و آینده ی وی را بیامرزد.«
ب( در جای��ی دیگ��ر آن حضرت 
می فرمایند: »شب زنده داری را بر خود 
الزم گیرید، چون شیوه ی نیکاِن پیش 

از شما بوده است.«
لذا توجه جدی به ش��ب زنده داری 
و عب��ادت و تعظی��م ش��عائر الهی در 
هنگام ش��ب خصوصاً نزدیک به صبح 
و در وقت س��حر در نگاه دینی، امری 
پسندیده است. اما این توجه و اهتمام، 
در برخی از ایام س��ال حالت ویژه پیدا 
می کند، ِمن جمل��ه در ایام ماه مبارك 
رمض��ان؛ همان گونه ک��ه در فرازی از 
خطب��ه ی نبی اک��رم)ص( در آخری��ن 
جمعه ی ماه ش��عبان نیز ب��ه فضیلت 
شب های رمضان در قیاس با شب های 
دیگر سال اشاره شده: »َقْد أَْقَبَل إِلَْیُکْم 
ْحَمِه َو الَْمْغِفَرِه...  ِ بِالَْبَرَکِه َو الرَّ َش��ْهُر اللَّ

و لََیالِیِه أَْفَضُل اللََّیالِی... .«
مقصود از نوشتار حاضر، بیان فضایل 
شب های رمضان نیست، بلکه مقصود آن 
اس��ت که به یک آس��یب اجتماعی در 
حوزه ی »سبک زندگی« پرداخته شود.

اهتمام جّدی به فضایل ش��ب های 
رمضان و تعظیم شعائر آیینی اجتماعِی 
این ش��ب ها، ل��زوم تغییری ج��دی در 
س��بک زندگی این م��اه را می طلبد. به 
بیان س��اده تر، برای آنک��ه بتوان مبتنی 
بر آموزه های ق��رآن و عترت، به بهترین 
نحو ممکن از فضایِل ش��ب های رمضان 
بهره مند شد، الزم است سبک زندگی این 
ماه متناس��ب با این مطلوب، دستخوش 
تغییر ش��ود. واقعیت آن است که سبک 
زندگ��ی فعلی ایرانی ه��ا، خصوصاً متأثر 
از س��بک زندگ��ی م��درن، تناس��بی با 
شب زنده دارِی ماه رمضان نداشته و تقریباً 
بسیاری از مؤلفه های سیاسی و اجتماعِی 
کشور هم چون ساعات کاری مراکز دولتی 
و... تناس��بی با این موضوع ندارند. ایرانِی 
روزه داری که می خواهد از فضایل شبانه ی 
این ماه بهره گیرد، باید شرایط اجتماعِی 
متناس��ب ب��ا آن، در روز برای��ش فراهم 
باش��د؛ مثالً ش��دت و زمان کار روزانه ی 
او از س��وی دس��تگاه های ذی ربط تا حد 

امکان کاهش یابد تا بدین ترتیب، 
جّدی��ت او در تعظیم ش��عائر 
ش��بانه ی رمضان، تکریم شود. 
اینها همه در حالی ست که اگر 

نگاه کوتاهی به تاریخچه ی سبک 
زندگِی مردم ایران در سده ی اخیر 

انداخته ش��ود، مش��اهده خواهد شد که 
ت��ا همین چندی پیش، اِحیاء ش��بانه و 
شب زنده داری رمضان، امری کامالً عادی 
و پسندیده بوده و به جّد مورد توجه قرار 

می گرفته است.
ب��رای آنک��ه بت��وان مبتن��ی ب��ر 
آموزه ه��ای قرآن و عت��رت، به بهترین 
نحو ممکن از فضایِل شب های رمضان 
بهره مند شد، الزم است سبک زندگی 
ای��ن ماه متناس��ب ب��ا ای��ن مطلوب، 

دستخوش تغییراتی جّدی شود.
سعید نفیس��ی، ادیب و پژوهشگر 
معاص��ر، در خاطرات��ش از آیین ه��ای 
رمض��ان در ای��راِن روزگاران گذش��ته 
می گوی��د: »بیش��تر مردم تمام ش��ب 
را بی��دار بودن��د و ب��ه همی��ن جهت 
دیدوبازدی��د در ش��ب های رمض��ان و 
مهمانی بس��یار معمول بود و تا نزدیک 

سحری خوردن، می نشستند... .«
عالوه ب��ر روایت های بوم��ِی امثال 
نفیسی، این موضوع انعکاسی جدی در 
سفرنامه ها و خاطرات خارجیانی داشته 
که به دالیل مختلف، در ایران حضور پیدا 
می کرده و از نزدیک شاهد زندگی مردم 
بوده ان��د؛ به عنوان نمون��ه چارلز ادوارد 
ییت، سرکنس��ول بریتانیا در مشهد در 
اواخر دوران ناصرالدین ش��اه، این تغییر 
در س��بک زندگی مردم در ماه رمضان 
را این گونه خالصه می کند: »کس��ی که 
در ایران زندگی نکرده، نمی تواند بفهمد 
که با شروع ماه رمضان چگونه همه چیز 
زیرورو می ش��ود، روزها تبدیل به شب 

شده و شب ها روز می شود.«
یاکوب ادوارد پوالك، پزشک اتریشِی 
درب��ار ناصرالدین ش��اه، در س��فرنامه ی 
خ��ود ب��ا عن��وان »ای��ران و ایرانیان«، 
دگرگونی های زندگی روزمره ی ایرانیان 
در ماه رمضان را این گونه شرح می دهد: 
»خواب و بیداری را ایرانی به فرمان خود 
درآورده است... . در رمضان یک ماه تمام 
نحوه ی زندگی خود را تغییر می دهد. در 
این م��اه روزها می خواب��د درحالی که 
ش��ب ها غ��ذا می خورد و ب��ه کارهایش 
می رس��د. پس از انقضای این ماه، باز به 
برنامه ی عادی روزانه ی خود بازمی گردد، 
بی آنکه اختالل چشم گیری در سالمتش 

حاصل شود.«
جالب آن جاست که ایرانیان برای 
آن که بتوانند این مراس��م شبانه را در 
حیات اجتماع��ی و آیینِی خود در ماه 
رمضان نهادینه کنند، سعی می کردند 
کار روزان��ه را نی��ز متناس��ب با حیات 
ش��بانه تنظیم کرده و بلک��ه تقلیلش 
دهن��د. عبدالل مس��توفی می نویس��د: 
»دیگر از اوقاتی ک��ه ما خیلی مترصد 
رسیدن آن بودیم، ماه رمضان بود. زیرا 
در ای��ن ماه، در وضع زندگی عمومی و 
خصوصی تغییراتی حاصل می گشت و 
مقصود اصلی ما که تخفیف از ساعات 
مکت��ب باش��د، ]حتی[ بیش��تر از ماه 
مح��رم و صفر بود... . در این ماه کارها 
تقریباً تعطیل می شد و مردم به عبادت 
مشغول بودند. اگر کسی طلبی از کسی 

مب��رْم محّرك او داش��ت، تا احتیاج 
بدهکاِر نمی شد، سروقت 
نمی رفت...  خود 

. مرافع��ات ش��رعی 
در محاضر علماء متوقف 

می گشت. ادارات دولتی باز 

بود ولی کس��ی رجوع��ی نمی کرد. اگر 
کس��ی از دولت طلبی داش��ت در این 
ماه ب��ه مطالبه نمی رف��ت و محصلین 
دیوانی هم دنب��ال مطالبه ی بدهکاری 
افراد نمی رفتن��د، حتی در خانه ها هم 
جز کارهای ناگزیر زندگانی کار دیگری 
از نوکر و خدمتکار توقع نمی کردند. به 
همین جهت کارهای س��نگین خانه را 
یا قبل از ماه انجام داده بودند یا به بعد 
از این م��اه محّول می کردند. اگر بنائی 
نیمه تم��ام بود، صاح��ب کار به عمله و 
بّناه��ا ُمزد تمام می داد ولی بیش��تر از 
نص��ف روز تقاض��ای کار نمی کرد و در 
دهات هم کارهای س��نگین زراعتی را 
حتی المقدور تعطی��ل می کردند و اگر 
مث��اًل درو و خرمن کوبی و از این کارها 
که تعطیل آن خس��ارت جبران ناپذیر 
داش��ت، پیش می آمد، با رعایت بیشتر 
از کارگره��ا، انج��ام می دادند. خالصه 
اینک��ه ماه عبادت ب��ود و در همه چیز، 

مردم از همدیگر رعایت می کردند.«
تاری��خ گ��واه اس��ت ک��ه ایرانیاِن 
مسلمان، در گذش��ته ی نه چندان دور، 
ب��رای آن که بتوانند احیاء ش��بانه را در 
حی��ات اجتماعی و آیین��ِی خود در ماه 
رمضان نهادینه کنند، س��عی می کردند 
کار روزانه را نیز متناسب با حیات شبانه 

تنظیم کرده و بلکه تقلیلش دهند.
اشاره به چنین نقل هایی از زندگِی 
گذش��ته ی مردم ایران، فاصله ی جدی 
اکنون را با س��بک زندگ��ی ترازِ رمضان 
نش��ان می ده��د. حتی اگر گفته ش��ود 
س��بک زندگ��ی ُقدمای ما در س��ده ی 
اخیر، در حد ترازِ تمدن اسالمی نبوده، 
اما الاقل نسبِت احیای شبانه با اشتغال 
روزان��ه در میان آن ها، معقول تر از امروز 
بوده است؛ امری که مع األسف بیشتر هم 
در کشور ما دیده می شود تا کشورهای 
اسالمِی دیگر. در بسیاری از کشورهای 
اسالمی و در ماه رمضان، این تفاوت در 
زندگی روزانه و ش��بانه، مش��هود است 
و طبع��اً زندگی روزانه نیز متناس��ب با 
دگرگونی ه��ای ش��بانه تغیی��ر می یابد. 
مثاًل شب های رمضان در مراکش، عماًل 
به روز تبدیل می ش��ود، زیرا مسلمانان 
پ��س از ادای نم��از عش��اء و تراویح، به 
برپای��ی نشس��ت ها و دی��د و بازدیدها، 
شب زنده داری ها و جشن هایی می پردازند 
که تا س��حر ادامه دارد. یا مثاًل در کشور 
لبنان، در لحظه ی افط��ار، خیابان های 
شهر حتی در مناطق مسیحی نشین نیز 
تقریباً خالی می شود اما ساعاتی پس از 
افطار، رفت وآمدها شروع شده و تا سحر 
ادام��ه می یابد. مردم لبنان ش��ب را در 
کافه ها، رستوران ها و مکان های تفریحی 
مانند س��واحل و پارك ه��ا می گذرانند 
و کمتر تا س��حر می خوابن��د و به جای 
آن پس از س��حر تا حدود 10 صبح که 
ساعت کار رسمی ادارات و بازار است به 

استراحت می پردازند.
هدف از بیان این مثال ها این است 
که توجه مردم و خصوصاً مسئولین امر، 
به این نکته ی مهم جلب شود که کشور 
اسالمِی ایران، امروز نه تنها با گذشته ی 
نه چن��دان دورِ خ��ودش بلک��ه حتی با 
بس��یاری از کش��ورهای اسالمی کنونی 
نیز در امر تعظیم شعائر رمضان، تفاوتی 
فاحش دارد و این تفاوت جدی می طلبد 
تا مسئولین ذی ربط، سیاست های الزم 
را متناس��ب با تحقق چنین سبکی از 
زندگی اتخاذ نمایند، زیرا که مقوله ی 
»س��بک زندگی«، ب��ه فرمایش رهبر 
معظم انقالب، بخش نرم افزاری تمدن 
نوی��ن اس��المی را ش��کل داده و لذا 
اهمیت این موضوع، زمانی درك خواهد 
ش��د که با »نگاه تمدنی« ب��ه مقوله ی 
سبک زندگی نگریسته شود.  برهان

کارگردان سینما و  منتق�د کارشناس فرهنگی می�ز 
درپی انتقاد افکارعمومی از چالش��ی به 
پدی��ده  گف��ت:  »س��لبریتی ها«  ن��ام 
»س��لبریتی« یکی از سوغات های شوم 
سینمای غرب است؛ سینمای غرب اگر 
5 کلیت داش��ته باش��د یک��ی از آن ها 
همین پدیده اس��ت؛ مهد س��لبریتی ها 
غرب است و زندگی های شان سرشار از 

لهو و لعب!
محمدرضا اسالملو افزود: این جور 
پدیده ها نشأت گرفته از »غفلت« است 
و ب��س! بنده معتقدم ما در س��ینمای 
کشورمان باید اصول دیگری را ترسیم 
کنیم. ما باید مانیفس��ت و اساس��نامه 
جدی و روش��نی برای س��ینمای مان 
داش��ته باش��یم. همانطور ک��ه بعد از 
انق��الب ش��کوهمند اس��المی قان��ون 
اساس��ی خودمان را نوش��تیم باید در 
س��ینما و حوزه فرهنگ هم براس��اس 
اهداف و آرمان های کش��ور مانیفستی 
تعیی��ن کنیم و از تقلید و کپی برداری 
نعل به نعل و کورکورانه دست بردایم.

این فارغ التحصیل فیلم و تلویزیون 
از کالج ارتباطات دانشگاه تگزاس آمریکا 
ادام��ه داد: م��ن نمی دانم چرا چش��م 
م��ا دنبال این اس��ت که در س��ینمای 
غرب چ��ه اتفاقی می افتد ت��ا ما هم از 
روی آن ها دنب��ال کنیم؟ ما باید قانون 

سینمای خودمان را بنویسیم؛ ما نباید 
فراموش کنیم که انقالب ما انفجار نور 
ب��ود. ما نباید فراموش کنیم که انقالب 
ما انقالبی توحیدی است و باید در همه 
حوزه ها از منظر توحیدی کارهای مان 
را پیش ببریم. بعد از این همه سال که 
از انقالب اسالمی می گذرد تعریف ما از 
سینما کجاست؟ مانیفست این سینما 

کجاست؟
کارگردان فیلم سینمایی »شهابی از 
جنس نور« با انتقاد شدید از برخی مدیران 
سینمایی و دست اندرکاران جشنواره ها 
اظهار داشت: برخی آقایان ابراز می کنند 
که ما نمی خواهیم از سینمای دنیا عقب 
بمانیم، ش��ما از چه چیزی نمی خواهید 
عقب بمانید؟ چرا شما متوجه نیستید که 
غربی ها باید دنبال ما بیایند، نه اینکه ما 

دنباله روی آن ها شویم؟
اسالملو در همین راستا اظهار داشت: 

بنده معتق��دم آب از سرچش��مه 
گل آل��ود اس��ت و اگ��ر ام��روز 
س��لبریتی ها به خودشان اجازه 

هر کاری و هر اظهارنظری 
را می دهن��د ب��ه این 

دلیل است که ما در 
مدیریتی  سیستم 

دچار  شدت  به 
و  مش��کل 
ایراد هستیم 

و آن ها حتی نمی دانند سینما چیست؟ 
م��ا دچار نوع��ی غرب زدگ��ی مفرط در 

سینمای کشور شده ایم.
وی تصریح کرد: مسئوالن ناظر بر 
عملکرد دس��تگاه های فرهنگی کش��ور 
باید هرچه سریع تر نسبت به این مسأله 
ورود کنند و جلوی اتفاقاتی که در حوزه 
مدیریت فرهنگی و س��ینمایی کش��ور 
می افتد را بگیرند. خ��دای متعال به ما 
نعمت بزرگ انقالب اس��المی را داد اما 
ما هنوز هیچ مانیفستی برای سینمای 
انقالبی ننوشته ایم. این 2-3 مدیر اخیر 
سینمای کشور برای سینما چه کردند؟ 

آقایان ول کنید و بروید دیگر!
اس��الملو در خاتم��ه ای��ن گفتگو 
اف��زود: چرا هی��چ نظارتی در س��ینما 
وجود ندارد؟ چرا مسئوالن ناظر متوجه 
نمی شوند که وقتی مانیفست در سینما 
وج��ود ن��دارد ای��ن پدی��ده اظهارنظر 
سلبریتی ها کمترین اتفاقی است که 
رخ می دهد و اگر جلوی آن گرفته 
نشود ما شاهد اتفاقات بدتر هم در 
س��ینما خواهیم بود. همه ما باید 
بدانیم و آگاه باش��یم که اگر 
مانیفست  برای س��ینما 
باشیم  داش��ته  روشن 
جل��وی  دنی��ا  هم��ه 
 ما زان��و خواهن��د زد. 

 سینماپرس

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
 ما قومی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم

و تا سیر نشده ایم دست از غذا می کشیم.
طب النبی، ص 3

»ناگرا« بار دیگر به صدا درآمد
کتاب »ناگرا« ش��امل خاطرات مجید جیران 
پورخامن��ه از خبرنگاران جنگ حاضر در هش��ت 
س��ال دفاع مقدس به کوش��ش زه��ره میرباقری 

روانه بازار کتاب شد.
مجید جیران پورخامنه که نخستین خبرنگار 
و گزارشگر رادیو در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بوده اس��ت در این کتاب خاط��رات خود را روایت 
کرده اس��ت. کتاب در فصل نخس��ت خود پس از 
گذران نسبتاً سریع دوران کودکی و نوجوانی راوی 
به فصل س��فر او به ایاالت متحده آمریکا و ش��رح 
سفر پرماجرای یک جوان ایرانی در سال های پیش 

از انقالب اسالمی به این کشور را روایت می کند.
کتاب در ادامه شرحی است از تحصیل و بازگشت 
پورخامن��ه به ایران و فعالیت ب��ه عنوان خبرنگار در 
جبهه های جنگ. این کتاب را انتشارات روایت فتح 

با قیمت 23 هزار تومان منتشر کرده است.

کافه کتاب

سکونت۳ هزار خوزستانی در اردوگاه ها
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی 
اهواز با عادی خواندن ش��رایط اه��واز بعد از وقوع 
سیل گفت: طبق آمار حدود سه هزار نفر در استان 

خوزستان به دلیل سیل در اردوگاه ها هستند.
همای��ون یوس��فی درب��اره وضعیت اس��تان 
خوزس��تان بعد از وقوع سیل اخیر گفت: براساس 
آخرین آمار حدود س��ه هزار نفر در کل استان در 
اردوگاه ها هس��تند و مابقی به خانه ها برگش��ته ما 
اکنون در مرحله برآورد و جبران خسارات هستیم.

وی گفت که خروجی سدها در حال بررسی 
است که ان شاءالل با مدیریت آب سه هزار خانوار 
ساکن در اردوگاه ها به خانه هایشان برمی گردند، 
ان ش��اءالل بعد از برآورد خسارات پرداخت ها هم 
انجام می ش��ود. نماینده اهواز در پایان با اشاره به 
احتمال وقوع بارندگی گفت که به نظر می رس��د 

شدت بارندگی ها زیاد نباشد.

پیگیری

بنیامین بهادری مجری شبکه سه شد
سیمای رس��انه ملی ویژه برنامه های متفاوتی 
را برای لحظات افطار روزه داران ماه میهمانی خدا 

تدارك دیده است.
شبکه سه سیما برنامه ای را با عنوان »ماه ماه« 
و اجرای بنیامین بهادری خواننده پاپ کشور آماده 
پخش کرده اس��ت. این برنامه قرار اس��ت ساعتی 

پیش از اذان مغرب روزه داران را همراهی کند.
ویژه برنامه افطار شبکه یک با نام »دعوت« از 
س��اعت 19:30 روی آنتن می رود. شبکه دو سیما 
هم برنامه »هزار راه نرفته« را برای ساعات منتهی 
به افط��ار در کنداکتور پخش دارد. ش��بکه چهار 
سیما نیز پیش از افطار برنامه »معنای زندگی« را 
ب��ا اجرای محمدتقی موحدابطحی برای مخاطبان 
خود پخش خواهد کرد. برنامه »شهر عزیز« برنامه 
مناسبتی ماه رمضان شبکه پنج است که از مشهد 

مقدس به روی آنتن می رود.

جعبه جادو

یزان در ماه رمضان ۳00 جشن گلر
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه 
و کم��ک به زندانیان نیازمند گفت: با هدف آزادی 
حداکث��ری زندانیان نیازمند که ب��ه دلیل ناتوانی 
مالی در بند هس��تند، رمضان امسال بیش از 300 

جشن گلریزان برگزار می شود.
سیداس��دالل جوالیی گفت: نخس��تین آیین 
گلری��زان به میزانی خیرین اس��تان قزوین در دوم 
رمضان و آخرین مراس��م نیز ب��ا حضور نیکوکاران 
مشهدی به تاریخ 26 ماه مبارك برگزار خواهد شد.

وی افزود: با عنایت به مشکالت ناشی از سیل، 
رمضان امسال هیچ مراسم گلریزانی در استان های 
خوزستان، گلستان، لرس��تان و ایالم برگزار نشده 
اما با بهبود نس��بی اوضاع، ت��الش خواهیم کرد در 
مناسبت های ملی یا مذهبی دیگری تداوم این سنت 
حسنه را در راستای حمایت از دربنداِن دردمند در 

سطح شهرستان های همین مناطق داشته باشیم.

همدلی

ش��ورای نظارت و ارزیاب��ی فعالیت  نه خا ر نگارخانه ها به دلیل بررس��ی تخلف نگ���ا
گالری آریانا و مسایل مربوط به نمایشگاه »آن دیگری« 
از آثار تهیمنه میالنی، جلس��ه گذاش��ت و در این مورد 

تصمیماتی اتخاذ کرد.
شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه ها با حضور 
هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المی، اردش��یر میرمنگره معاون هنری اداره 
کل هنرهای تجس��می، جمش��ید حقیقت شناس نقاش، 
محس��ن ناصریان نقاش، جمال ع��رب زاده نقاش، مژگان 
قدوسی نقاش و گالری دار، الهه جواهری گالری دار و فروغ 
رس��تم زاده مس��ئول امور نگارخانه های اداره کل هنرهای 

تجسمی، در اداره کل هنرهای تجسمی برگزار شد.
با اس��تناد به ماده 10 فصل س��وم آیین نامه صدور اجازه 
تأس��یس، انحالل و نظ��ارت بر فعالی��ت نگارخانه ها مصوب 
79/11/23 پس از بازبینی آثار به نمایش درآمده نمایشگاه »آن 
دیگری« از تاریخ 7 لغایت 9 اردیبهش��ت 98 در گالری آریانا، 
اعالم کرد که این مجموعه از منظر هنرهای تجسمی قابل تأمل 

نیست و صرفاً جستارهای شخصی در این حیطه است.
ش��ورا درباره کپی بودن آثار نمایش��گاه »آن دیگری« 
مس��تفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، درخصوص 
داش��تن س��مت برای ش��اکی، تصمیم گیری را منوط به 
شکایت ش��اکی خصوصی و صاحب اثر دانست و در مورد 
نحوه فعالیت گالری آریانا اعالم کرد که مدیر گالری آریانا، 
قواعد حرفه ای را در تش��خیص اصال��ت و کیفیت آثار به 
درس��تی انجام نداده و رعایت نکرده است و به دلیل عدم 
دقت و سهل انگاری در انتخاب آثار در وهله نخست با توجه 
به سابقه پیشین گالری، با رعایت تخفیف، تذکر کتبی به 

وی داده و در پرونده گالری مذکور درج خواهد شد.
در پایان شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه ها 
از مدیران گالری ها درخواست کرد تا در تشخیص اصالت و 
کیفیت آثار، قواعد حرفه ای و هنری را رعایت و دقت عمل 
بیشتری به کار ببرند زیرا که تأثیر یک بی دقتی و اشتباه، 
بازخوردهایی را از جمله بی اعتمادی جامعه هنری به یک 
گالری خاص و حاشیه س��ازی در عرصه هنرهای تجسمی 

را درپی خواهد داشت.

گالری آریانا تذکر گرفت؛
بررسی کپی کاری تهمینه میانی منوط به شکایت شاکی

نگاهی تاریخی آیینی به سبک زندگی ایرانیان در ماه مبارک رمضان

لزوم بازنگری در »سبک زندگی رمضان«
اساملو:

دچار غرب زدگی مفرط در سینما شده ایم!
پدیده »سلبریتی« یکی از سوغات های شوم سینمای غرب است

و  ق��رآن  مع��اون  رسانه ارشاد گزارش  وزیر  عترت 
نوید داد تا دور بیست و هفتم نمایشگاه 
بین المللی قرآن، ملی تر و بین المللی تر 

از سال گذشته برگزار شود.
عبدالهادی فقهی زاده در نشس��ت 
خبری س��ی و هفتمین دوره نمایشگاه 
بین الملل��ی ق��رآن، گفت: چن��د روزی 
اس��ت که نمایش��گاه کتاب در س��ی و 
دومین دوره خود به اتمام رسیده است 
و همکارانم در معاونت قرآنی هم اکنون 
در حال فراه��م آوردن مقدمات برپایی 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستند.

وی ضمن ی��ادآوری این نکته که 
130 س��اعت زم��ان ب��رای طراحی و 
حضور ج��دی در بخش ه��ای مختلف 
نمایش��گاه صرف ش��ده اس��ت، گفت: 
نمایش��گاه قرآن با شعار "قرآن، معنای 
زندگ��ی" فعالیت خود را از ش��نبه 21 
اردیبهشت آغاز خواهد کرد و به مدت 
دو هفته یعنی تا ش��ب های قدر ادامه 

خواهد داش��ت . شورای سیاست گذاری 
نمایشگاه باحضور نخبگان و چهره های 
برتر قرآنی این شعار را انتخاب کردند.

وزارت  عت��رت  و  ق��رآن  مع��اون 
فرهنگ ارشاد اسالمی ادامه داد: نکته 
دیگری که در بیس��ت و هفتمین دوره 
صورت گرفته اس��ت، تالش در جهت 
گسترش کیفی موضوعات و محورهای 
امیدواری��م  اس��ت.  ب��وده  نمایش��گاه 
گس��ترش  از  گوناگون��ی  نموده��ای 
کیفی ابعاد نمایش��گاه به س��مع و نظر 
عالقه من��دان به س��احت مقدس قرآن 
برسد. تالش دوستان در مدیریت های 
گوناگون این بوده که تحول گرایی را به 

منصه ظهور برسانیم.
وی اف��زود: از 700 برنام��ه که از 
طریق فراخوان ها به دس��ت ما رسیده، 
100 برنام��ه پ��س از پاالی��ش در این 

دوره اجرای��ی خواهد ش��د. دبیرخانه 
دائمی نمایشگاه نیز دایر شده است که 
بخش عمده فعالیت های نمایش��گاه در 

آن تصمیم گیری می شود.
فقه��ی زاده تاکید کرد: امس��ال به 
مختلف  بخش ه��ای  در  تحول گرای��ی 
نمایش��گاه، نگاه ویژه ای ش��ده اس��ت 
به وی��ژه در اس��تفاده از ابزارهای نوین؛ 
ب��رای اینک��ه بتوانی��م مفاهی��م قرآن 
در زندگی م��ردم راه یاب��د. همچنین 
تالش کردیم با برگزاری جشنواره ها و 
سمینارهای گوناگون، رویکرد جدیدی 

در نمایشگاه امسال رقم بزنیم.
وی یکی دیگر از اقدامات معاونت 
ق��رآن و عترت در برگزاری نمایش��گاه 
ق��رآن را مش��ارکت جویی ب��ا دیگ��ر 
نهاد های فرهنگی و ملی دانست و نوید 
ای��ن را داد ک��ه نمایش��گاه بین المللی 
قرآن ملی ت��ر و بین المللی تر از س��ال 
گذش��ته برگزار ش��ود. یقیناً این دوره 

الکترونیکی تر از گذشته خواهد بود.

 آغاز نمایشگاه قرآن
از ۲۱ اردیبهشت


