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پنجشنبه

 9آبان 1392

سال نوزدهم شماره 5499

برخورد کوتاه

نامه به
گابريل گارسيا ماركز

یادمان

جشن نیما در نور

امروز شهرستان نور مازندران ميزبان
مراسم بزرگداشت نيما يوشيج ،پدر شعر
نو فارس��ي است .افش��ین عال در تشریح
برنامههای بزرگداشت نیما یوشیج که قرار
اس��ت امروز نهم آبان در زادگاه پدر شعر
نو فارسی برگزار شود ،گفت :فکر میکنیم
دیگر بای��د تقس��یمبندیهای بیمعنی
برداشته ش��ود و مسئوالن باید بدانند که
با حذف نامها ،یاد این ش��خصیتها محو
نخواهد شد .دبیر همایش بزرگداشت نیما
یوش��یج افزود :انجمن ش��اعران ایران به
طور طبیعی در مناس��بتهای مهم ادبی
برنامههایی را برگ��زار میکند که یکی از
آنها سالروز تولد یا خاموشی نیماست که
روز مهمی برای ادبیات معاصر ایران است.
او افزود :مراسم سخنرانی این همایش در
دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان نور برگزار
میشود که سالن مجهزی در اختیار دارد و
قرار است این سالن روز نهم آبان در اختیار
ما قرار گیرد .دبیر همایش بزرگداشت نیما
ادامه داد :در این مراس��م ،س��اعد باقری،
سهیلمحمودی،فاطمهراکعی،عبدالجبار
ی و دیگر دوس��تان حضور خواهند
کاکای 
داشت .همچنین نهادها و انجمنهای ادبی
از برگزاری چنین مراسمی در شهرستان
نور ابراز خوشحالی کردند .برنامه روز نیما
پنجشنبه  9آبانماه از ساعت  8:30تا 12
در دانشگاه آزاد برگزار ميشود.
وي س��پس اظهار کرد :بهجز اس��تان
مازندرانکه در شهرستان نور یک خیابان
به نام نیما نامگذاری شده است و همچنین
در جاده اس��تان مازندران که در چند جا
نش��ان میدهد خانه نیم��ا در کجا واقع
است ،هیچ نشانه دیگری از نیما در کشور
وجود ن��دارد .از طرفی مس��یر خانه نیما
در یوش هم به خاطر کوهس��تانی بودن،
جاده مناس��بی ندارد؛ بنابراین یکی دیگر
از اه��داف و خواس��تههای ما این موضوع
است که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که
این منطقه بیشتر به مردم شناسانده شود،
چ��ون نیما ظرفیت ای��ن را دارد که برای
شهرستان نور و استان مازندران به عنوان
یک سمبل مطرح شود.
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حاشـــيه و متــن

صفبندی سیاسی تازهای در راه است

عکس :مصطفی کاظمی  -فارس

يزدان سلحش�ور  /باران كه شروع شد
همه گفتند دو س��اعت بعد بند ميآيد اما
 200س��ال باريد .خب��رش همه جا پيچيد
حتي  150سال بعد يك بابايي توي كلمبيا
يك كتابي نوش��ت كه توي آن هم سالها
باران ميباريد اما متأس��فانه ،يادي از شهر
ما نكرد .ما هم وقتي خبرش به ش��هرمان
رس��يد تصميم گرفتيم نام��هاي به انجمن
نويسندگان كلمبيا بنويسيم اما بعد از اين
همه مدت باران باري��دن ديگر كاغذي كه
بشود روي آن نوش��ت در شهر نمانده بود.
صرفنظ��ر كرديم .گذاش��تيم كه اين جعل
تاريخ��ي به راه خ��ودش ادامه بدهد .به هر
حال ما كه كاغذ نداشتيم ،نويسندهاي هم
نداش��تيم كه داستان شهر ما را بنويسد .ما
فقط ش��اعر داشتيم چون ش��عر را ميشد
حفظ كرد و از نس��لي به نسل ديگر منتقل
كرد با اين همه گاهي اين وسط مصراعهايي
جا ميافتادند يا كلماتي عوض ميشدند و
آن وقت شعر يك شاعر بزرگ تبديل ميشد
به يك لطيفه .كاري هم از دست هيچ كس
برنميآمد مگر اين كه بخواهد از شهر بيرون
برود و جايي كه باران نميباريد ش��عرهاي
خودش ي��ا ديگران را روي كاغذ بنويس��د
اما ش��هر ديگران ،ش��هر ديگ��ران بود .مال
خودشان بود و ما بيگانه بوديم .ك ً
ال كسي در
ش��هر خودش از غريبهها خوشش نميآيد.
اين را چند نفري كه از ش��هر ما رفته بودند
گفتند؛ وقتي كه با پاي برهنه و جيب خالي
و بدون چتر و كاله به شهر برگشتند.
اينها كه گفتم مال روزها و سالهاي
قبل بود .امروز صبح كه بيدار شديم ديگر
باران نميباريد .نفهميديم چه شد اما يك
دفعه زندگي عوض شد .عدهاي بيكار شدند.
عدهاي كه چه عرض كنم نصف شهر بيكار
شدند چون كارشان يا به باران مربوط بود
يا رطوبت يا چتر يا سقفهايي كه سوراخ
بودن��د .بايد كاري ميكردي��م .زنگ زديم
به شهرهاي اطراف ،سفارش كاغذ داديم.
تصميم گرفتي��م بنويس��يم .اول از همه
نامهاي بنويسيم به آن نويسنده كلمبيايي.
در شهر ما يك نفر اسپانيايي ميدانست.
نميدانيم چطور البته س��ؤال هم نكرديم.
كاغذها كه رس��يد نامه را نوشتيم .پُست
كرديم .بعد نشستيم و به آسمان آبي نگاه
كرديم كه خورش��يدش زرد بود .يك تكه
ابر هم نداش��ت؛ و احتمال هم نميداديم
كه تا سالها داشته باشد .دنيا عوض شده
بود الاقل براي ما عوض شده بود و ما بايد
 200سال به عقب برميگشتيم تا از همان
صبحي كه باران شروع ش��ده بود ،دوباره
شروع كنيم.
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هفته فرهنگی مازندران در تاالر وحدت

توصيه واليزاده

نظريغمايي

منوچه��ر وال��يزاده
ك��ه طرفداران��ش وي را
ب��ه خاط��ر برنامههايش
در راديــ��و پيـــ��ام و
صداپيشگياش در عرصه
دوبالژ فيلم ميشناسند ،درخصوص راهکارهاي دوبلوری
و گوينده ش��دن گفته :سيگار يا قليان کشيدن و اعمالي
که موجب تغيير در صداي افراد ميشود کمکي به دوبلور
شدن نميکند ،و هركس با زندگي و طبيعتي که خداوند
به وي اعطا کرده ،راحتتر و موفقتر است .واليزاده معتقد
اس��ت :پاياني براي اين راه وجود ندارد و هميشه در حال
ياد گرفتن از گويندگاني چون منوچهر اسماعيلي و ديگر
پيشکسوتان اين عرصه است و اين نقشها هستند که او
را انتخاب ميکنند.

ک��وروش يغماي��ي كه
از بنيانگ��ذاران موس��يقي
راك در اي��ران به ش��مار
م��يرود ،درب��اره اختالط
موس��يقي ايران��ي و غربي
گفته :به تازگي و در س��الهاي گذشته شاهد نوعي آميزش
و پيوند موس��يقي سنتي ايران و موسيقي غربي بودهايم که
نش��ان از ناآگاهي کامل و بويژه نداشتن مسئوليت و احترام
در حف��ظ جايگاه و مقام ه��ر دو موزيک و فرهنگهاي اين
س��رزمينها اس��ت و اوج اين ناراحتيها هنگامي است که
رس��انههاي گروهي ايراني هم مانند نقل و نبات آنها را به
نمايش ميگذارند .غافل از اينکه مردم کشورهاي ديگر هم با
شنيدن آنها پي به بزرگي و شکوه موزيک سنتي و فرهنگ
ما نخواهند برد.

تکذیبفرهت

ش��اهين فره��ت در
مراس��م رونمايي از کتاب
«برترين ويولونيستهاي
کالس��يک جه��ان» ب��ا
يادآوري اينک��ه برچيدن
برخي ش��اخههاي درسي موسيقي ش��ايعه است ،گفته :در
هيچ دانش��گاهي هيچ رش��تهاي از موس��يقي حذف نشده
اس��ت و اينها ش��ايعه اس��ت .آينده اين هنر در کشور به
تالش س��ازنده جوانان بستگي دارد .اين آهنگساز و مدرس
موسيقي افزوده :کسي که به سمت فعاليت موسيقي ميآيد
بايد همراه با عشق باشد .وقتي عشق همراه کار شد جديت
در کار پي��ش ميآيد ،در غير اين صورت اگر فردي بخواهد
از همان ابتدا هم موسيقي کار کند هم پيشه ديگري راه به
جايي نميبرد و موفق نخواهد شد.

ايران صدرنشین باقی ماند

تناولي ،همچنان ركورددار كريستيز دبي

شب اول پانزدهمين حراج كريستيز دوبي با فروش مجسمه پرويز
تناولي به نام «ديوار پرسپوليس  »2به قيمت  940هزار دالر در سالن
گودفين هتل امارات تاورز به پايان رسيد و توانست مقام دوم فروش آثار
مدرن و معاصر دنياي ايران ،عرب و ترك را بدست آورد.
همانطور كه پيشبيني شده بود شانس نخست حراجي به نام «فهر
انيس��ا زيد» هنرمند زن تركيه -اردني بود كه نقاش��ي انتزاعي او با نام
«شكس��ت اتم و زندگي گياهي» رقم  3تا  4ميليون دالري را پيشنهاد
داش��ت اما اين اثر به قيمت  2ميليون و  700هزار دالر فروخته ش��د و
همچنين پيشبين��ي كه در خصوص فروش اين اثر ب��راي زدن ركورد
ايران طي  15دوره برگزاري اين حراجي ش��ده بود را نا اميد كرد .بدين
ترتيب همچنان مجس��مه «ديوار پرس��پوليس  »1اثر تناولي با تفاوت
يكصد هزار دالر ركورددار خاورميانه باقي ماند .در ميان  ٢٢اثر خارجی
ديگر گريگوسيان هنرمند فقيد لبنانی با فروش  ٦٠٠هزار دالری و قارم
عربس��تانی  ٥٤٥هزار دالری سرآمد بودند ،شش اثر هنرمندان عرب به
فروش نرس��يد و مابقی در مرز قيمت پايه خريداری ش��د ،اما در ميان
آثار ايرانیها نقاشيخط عمودی سيد محمد احصايی با فروش  ٣٤٠هزار

«من همسرش هستم»
در راه لندن

چهارمي��ن جش��نواره فيلمهاي
ايراني لن��دن از دهم تا هجدهم آبان
برگزار ميشود .اين جشنواره رقابتي
ب��وده و هر س��اله فيلمه��اي مطرح
س��ينماي اي��ران را در س��ه بخ��ش
(داس��تاني ،كوتاه و مستند) به اكران
درم��يآورد .فيل��م «من همس��رش
هستم» نخستين تجربه كارگرداني
«مصطفي شايسته» در دومين حضور
بينالملل��ي خود ،دوش��نبه  13آبان
نمايش داده ميشود.

معرفي چهار نامزد
نهايي«گنکور»

هي��أت داوران معتبرترين جايزه
ادب��ي فرانس��ه (گنك��ور) فهرس��ت
نامزدهاي نهاي��ي جايزه «گنکور» را
اع�لام کرد .به گزارش ايس��نا ،چهار
نويس��نده راه يافته به مرحل ه پاياني
جايزه ادبي «گنکور»  2013ش��امل
«خداحاف��ظ طبقه بااله��ا» به قلم
«پير لوميتره»« ،قديس��ان برهنه»
نوشته «ژان فيليپ توسان»« ،ابتکار
زندگيهاي ما» نوشته «کارين تويي»
و «آردن» اثر «فردريک ورگر» معرفي
ش��دند .جايزه ادبي گنکور فرانس��ه
نخستينبار در سال  1903از سوي
ژول و ادمون گنکور راهاندازي ش��د.
اگرچ��ه برنده اين جايزه تنها مبلغي
ناچيز مع��ادل  10ي��ورو را دريافت
ميکند ،اما جايزه غيررسمي گنکور
که فروش ب��االي رمان برنده را براي
نويسندهاش به ارمغان ميآورد ،بسيار
با ارزشتر از جايزه اصلي است.

دالری ركورد چهارم اين شب و اثر افقی وی با فروش  ١٥٠هزار دالری
ركورد نهم را از آن خود نمود .نقاش��ی كامی يوسفزاده  ١٠٠هزار دالر
فروخته ش��د و دو اثر فرهاد مشيری ،يك مجسمه تناولی و نقاشی رضا
درخشانی به فروش نرسيدند .نکته قابل اشاره شب اول برگزاري كريستيز،

حض��ور علی مرادخانی معاون هنری و مرتضی كاظمی مش��اور اقتصاد
فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در سالن برپايی حراجي
بود كه حضور يك مقام دولتی در اين رويداد بينالمللی بخش خصوصی،
بسيار مورد توجه كلكسيونرها و خريداران چند مليتی قرار گرفت.
مرداخاني در مورد حضورش در كريس��تيز گفت :رونق اقتصاد هنر
برای وضعيت فعلی جامعه هنری ما يك امر حياتی اس��ت لذا بديهی
است ما در جهت فرهنگ سازی و توسعه آن از شناسايی الگوهای موفق
دريغ نخواهيم كرد .عليرضا سميع آذر ،مدير اسبق موزه هنرهای معاصر
تهران نيز در حاشيه حراج كريستيز بيان كرد :به يقين اين حضور معاون
هنري در اين حراجي به بخش خصوصی اطمينان خاطر خواهد داد تا
در زمينه اقتصاد هنر س��رمايه گذاری گستردهتری انجام دهد .ديشب
ني��ز در ش��ب دوم اين حراجي از ميان  ١١٣اث��ری كه روی ميز حراج
قرار گرفت  ٣٢اثر از هنرمندان بنامی مثل عباس كيارستمی ،افشين
پير هاشمی ،علی ش��يرازی ،بهمن جاللی ،حسين زنده رودی ،فرامرز
پيالرام ،شادی قديريان ،پروانه اعتمادی ،سميرا عليخانزاده و ...چكش
حراج خوردند.

سطر پایان

تا كي كپي ميزنيم!

هيژو هورامي  /واقعيتش اين بحث كپيكاري زماني
به ذهن آمد كه خانم ش��اعر و مجري برنامه راديو هفت
(شبكه آموزش) به سطري از شعري كه ميخواند ،رسيد
«باد تو را با خود خواهد برد»!
اولي��ن جملهاي كه بر زبانم آم��د ،اين بود؛ «خدايا! تا
كي كپي ميزنيم» اين واژه كپي بدجوري ذهن را منفعل
ميكند ،آدم هيچ چيز تازهاي درك نميكند ،هيچ حس
خاصي نميبيند ،هيچ نكته جديدي ياد نميگيرد .البته
پرانت��زي باز كنيم و همين جا بگوييم كه به عنوان فيلم
«باد ما را با خود خواهد برد» س��ينماگر جهاني ،اس��ائه
ادب نش��ود .عب��اس كيارس��تمي در آن فيلم نكتههاي
تازهاي هم دارد .اما به راستي تا كي كپي ميزنيم ،شاعر
بيبديلي حوالي  6دهه پيش و در تولدي ديگر با شعري
كه «يون��گ» وار از پس ذه��ن خاطرهگونه كودكيها و
ناخودآگاهي نامشخص ميآمد ،از كوچهاي صحبت كرده
بود و دختري كه باد او را با خود خواهد برد!
داستان آن ش��اعر و ديگر شاعران همنسلش اگرچه
با جاودانگي رقم خورد ،اما سرنوش��ت نامحتوم سرمشق
لا ب��رآورد نميك��رد .اص ً
ش��دن را اص� ً
ال نميدانس��ت
 6دهه ،به اين سرنوشت محكوم خواهد شد كه نسل در
پي نس��ل بيايند و از روي دس��ت او كپي كنند ،از روي
دست «سپهري» همنسل او هم نوشتند و باز مينويسند
و اين نوش��تنها همچنان ادامه دارد .ش��ايد الزم نيست
در تفسير اين اشكال تاريخي ،حتماً متد تاريخي به كار
ببريم ،فيالمثل بگوييم كه تاريخ تكرار ميش��ود و باز به
خألهاي متفاوت ادبي كشورمان در طول زمانها و قرون
اشاره كنيم.
مث� ً
لا بعد از اينكه مكتب ش��عري عراقي ،ش��اعران
خ��ود را معرفي ميكند ،آيا ب��ا يكي ،دو قرن خأل مواجه
نميشويم .عراقي ،موالنا ،سعدي ،حافظ ،سلمان ساوجي
و ...ميآيند اما پس از آنان كسي نميآيد تا عرصه حضور
مكتبي ديگر در شعر ايران فراهم شود ،آنگونه كه مكتب

ش��عر هندي ش��كل ميگيرد و صائب و بيدل و ديگران
ظهور ميكنند.
از اين گوش��ه نگاه تاريخي ب��ه زاويه امروز برگرديم،
همچنان ك��ه تصوير آن بايد در نگاهمان ثبت باش��د،
اينكه ادبيات با كس��ي ش��وخي ندارد و و صدها شاعر
و نويس��نده مقل��د ميآين��د ،ميروند و ادبي��ات باز با
ماندگاريهاي ادبياش ماندگار است .پس تقليد هميشه
بوده و هست .آنچه در اين گذار تاريخي ميماند ،كسي
است كه تقليد نميكند و خود راه خالقيت را در ادبيات
پيش ميگيرد؛ كس��ي ك��ه رونويس��ي نميكند ،كپي
نميزند و آنچه خود در چارچوب ادبيات عرضه ميكند،
نسخه اصيل ادبيات است .با اين تفاسير با معضل كنوني
چه بايد كرد؟ ادبيات شعري چرا جلوه باب شده تقليد
و كپيكاري را رها نميسازد؛ به راستي چه كسي در هر
جاي دنيا جرأت ميكند جمله شاعري ديگر را به همان
شكل در شعر خود بياورد؛ كجا ميتوان چنين حركتي
انجام داد ،س��پس ش��عر ديگران را هم با افتخار خواند.
ژس��ت حس��ي و عاطفي به خود گرفت و همچون يك
شاعر منقلب از طبيعت و هستي سخن گفت! مطمئن
باشيم هيچ جاي جهان چنين اتفاقي نميافتد؛ جامعه
چنين اجازهاي نميدهد .افكار عمومي راه را بر هنرمند
«تقليدگوي» ميبندد.
قوانين كپيراي��ت او را مجرم ميداند ،جريمه نقدي
همچون ش��بحي پشت س��رش قرار ميگيرد و از سوي
ديگر رس��انه هم راه را بر او ميبندد .هيچ نشريهاي شعر
او را چاپ نميكند .ش��بكه تلويزيون چهره و صداي او را
پخش نميكند .پس مشكل از كجاست .به لحاظ آموزش
و روانشناس��ي مش��كل داريم كه به همين راحتي شعر
شاعري را كپي ميزنيم؛ به لحاظ محتواي هنري به ركود
رسيدهايم كه چيزي براي عرضه نداريم .مشكل پر كردن
آنتن در تلويزيون گريبانگيرمان است .چه بايد كرد؛ خدايا
تا كي بايد كپي بزنيم!

آغاز به كار دوساالنه
تصويرگري

ششمين دوساالنه تصويرگري پس
از  11سال وقفه با معرفي برگزيدگان
و اه��داي جواي��ز ،يكش��نبه  12آبان
ماه در مؤسس��ه فرهنگي هنري صبا
برگزار ميش��ود 3402 .اث��ر از 1304
هنرمند تصويرگر به دبيرخانه ارسال
شد كه هيأت انتخاب  391اثر را براي
نمايشگاه دوساالنه انتخاب كردند.

کنسرتهای
قبل از ايام محرم

همزمان با فرا رسيدن ايام محرم و
صفرفعاليتگروههايموسيقيکاهش
ميياب��د ب��ه همين دلي��ل گروههاي
موس��يقي از دوماه مانده به ايام محرم
کنسرتهاي خود را برگزار ميکنند.
به گزارش ايران ،کنسرت گروه بربانگ
 9و  10آب��ان س��اعت  20در ت��االر
انديش��ه حوزه هنري برگزار ميشود.
از طرف ديگر کنس��رت گروه شمس
(پورناظريها) با همراهي سماع گران
 10 ،9و  11آبان در مرکز همايشهاي
برج ميالد تهران ساعت  18و 21:30
برگزار ميشود .همچنين ناصر عطاپور
و گروه هنري موغام جمعه  10آبان به
صحنه ميروند که اين کنسرت ساعت
 18و  21:30در ت��االر وحدت برگزار
ميشود .کنسرت ناردونه به خوانندگي
عل��ي زند وکيلي و نوازندگي س��امان
احتشامي  11و  12آبان در سالن سوره
حوزه هنري برگزار ميشود .همچنين
کنسرت فارس��ي و کردي گروه ژيوار
 11و  12آبان در تاالر انديشه ساعت
 18برگزار ميشود.

چپ و راس��ت و میانه ،خط امام��ی و لیبرال ،انقالبی و
میان��هرو ،خط یک و خط دو و خط س��ه ،جن��اح دولت و
جناح بازار ،طرفداران اسالم ناب و حامیان اسالم امریکایی،
اصالحطلب و محافظهکار ،اصالحطلب و اصولگرا و تعابیری
از این دس��ت ،طی س��الهای بعد از انقالب برای ترسیم
صفبندی سیاسی کش��ورمان مورد استفاده قرار گرفتند.
نگاهی به این تعابیر و واژهها نشان میدهد که جریانهای
علی شکوهی
سیاسی حول چه محوری به هم نزدیک یا از هم دور شده
و میشوند.
مرور حوادث سالهای بعد از انقالب ،نشان میدهد که طیفهای مختلف سیاسی،
همیشه به یک شکل نماندند و مواضع ثابتی نداشتند و چه بسا تغییر جایگاه هم دادهاند.
مث ً
ال شعارهای اقتصادی عدالت محور در جریان موسوم به چپ ،بعدها به جریان افراطی
راست رسید و بسیاری از طرفداران اقتصاد شبهدولتی در سالهای دفاع مقدس ،بعدها به
صف حامیان اقتصاد آزاد پیوستند .خطبههای عدالتمحور آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
همان سالها از نظر برخی ،تکرار مضامین سوسیالیستی به نام دین بود و بعدها سیاست
تعدیل اقتصادی دولت س��ازندگی را نمونه کامل تبعیت ایشان از اقتصاد سرمایهداری
میدانستند .این گونه چرخشها در مواضع و دیدگاههای سیاسی و اقتصادی نیروهای
سیاسی ما کم نبود.
ظهور معضالت جدید و مطرح شدن پرسشهای تازه ،نیازمند راهحلها و پاسخهای
متفاوت است و همین امر ،بسترساز تغییر مواضع احزاب و گروهها و شروع فصلی تازه در
صفبندی سیاسی جریانهای فعال در کشور میشود .اکنون نیز با مسائل تازهای مواجه
هس��تیم که احتماالً منجر به تغییر مواضع بخشی از نیروهای سیاسی و شکلگیری
ائتالفهای تازه خواهد شد.
به نظر میرس��د که بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری سال  92و روی کار آمدن
دولت دکتر روحانی ،اکثریت اصالحطلبان ،غالب جریانهای متعلق به اعتدالگرایان،
طیفی از نیروهای اصولگرا و بخش بزرگی از مستقلین سیاسی در کشور به یکدیگر
نزدیک ش��ده و روند همگرایی آنان زیاد و زیادتر شده است .از سوی دیگر ،در درون
جریان موس��وم به اصولگرایان ،ش��اهد روند واگرایی هستیم و مواضع طیف افراطی
آنان در حوزه سیاس��ت خارجی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاست داخلی ،از هم فاصله
میگیرد .در مواردی شاهدیم که نیروهای سرشناس طیف اصولگرا حاضر به همکاری
با نیروهایی از اصالحطلبان هستند اما نمیتوانند در کنار دوستان سابق خود به نقطه
ت در انتخابات ریاست جمهوری امسال به وضوح بروز کرد
مشترکی برسند .این واقعی 
و دیدی��م که اصولگرایان معتدل در کنار اصالحطلبان و اعتدالگرایان قرار گرفتند اما
حاضر به همراهی با بقیه اصولگرایان نشدند.
چنین به نظر میرسد که مسأله مذاکرات هستهای و نحوه تعامل با دنیا و نیز نحوه
مواجهه با برخی مس��ائل سیاسی داخلی ،اکنون برجستهتر از دیگر موضوعات ،مالک
مرزبندی سیاسی شدهاند و احزاب و گروههای داخلی بر سر این مسائل ،به جبههبندی
خواهند پرداخت .بررس��ی مواضع برخی از احزاب و نیز افراد ش��اخص آنها در موضوع
مذاکرات هس��تهای ،نشان میدهد که اوضاع سابق در حال به هم ریختن و به همین
دلیل ،صفبندی سیاس��ی تازهای در راه است .انتخابات مجلس آینده که فعالیتهای
مرتبط با آن از هم اکنون آغاز ش��ده اس��ت ،نشان خواهد داد که این نظم سیال حاکم
بر مناس��بات جناحهای سیاسی داخلی ،به چه سمتی حرکت خواهد کرد و در آینده
کدامین نیروها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.

روی خط خبر
رونمايي از «رؤياي امريكايي»
فرهنگس��راي انديشه در چهارمين گام سلسله نشس��تهاي «دوشنبههاي كتاب
انديشه» مراسم معرفي و نقد كتاب «رؤياي امريكايي؛ روايتي ديگر از تاريخ مردم
امريكا» را روز دوشنبه ساعت  16برگزار ميكند.
نمايشگاه خوشنويسي فيضآبادي
نمايش��گاهي از آثار خوشنويسي استاد حس��ين فيضآبادي مدرس خط شكسته
انجمن خوشنويس��ان ايران به همراه جمعي از شكستهنويس��ان از  11تا  16آبان
ساعت  16تا  19واقع در ميدان  7تير ،خيابان بهار شيراز ،نبش خداپرست ،مركز
كتابت برگزار خواهد شد.
توديع و معارفه فارابي
مراسم توديع سيداحمد ميرعاليي مديرعامل سابق بنياد سينمايي فارابي و معارفه
محمدرضا جعفري جلوه مدير جديد فارابي روز ش��نبه  ۱۱-آبان ماه -در س��الن
اجتماعات بنياد سينمايي فارابي برگزار ميشود.
آخرين قسمت كاله پهلوي
جمعه دهم آبان ماه با پخش قسمت  ۵۴سريال كاله پهلوي ،دومين ساخته سيد
ضياءالدين دري به پايان پخش ميرسد .اين سريال در حالي به پايان ميرسد كه
قسمت پاياني آن با توجه به نظر مخاطبان شكل گرفته است.
استقبال از اشعار قيصر
انتشارات سروش همزمان با ششمين سالگرد درگذشت قيصر امينپور ،شاعر بزرگ
و فرهيخته انقالب ،چاپ هفتم نخس��تين دفتر ش��عر منتشرش��دهاش را با عنوان
«تنفس صبح» منتشر و روانه بازار كرد.
پخش بچههاي نسبت ًا بد در محرم
سريال «بچههاي نسبتاً بد» هرشب ساعت  ۲۲از شبكه يك سيما پخش ميشود و
قرار است در ماه محرم نيز همين سريال از اين شبكه به روي آنتن برود.
درگذشت «نيگل داونپورت»
«نيگل داونپورت» ،بازيگر انگليسي فيلم برنده اسكار «مردي براي تمام فصول» ،در
ي آتش» به كارگرداني «هيو هادسن» نيز
سن  ۸۵سالگي درگذشت .فيلم «ارابهها 
ديگر فيلم معروف «نيگل داونپورت» است.
پخش فرشتگان قصاب
فيلم س��ينمايي فرشتگان قصاب به كارگرداني سهيل سليمي عصر جمعه ساعت
14:50از شبكه يك پخش ميشود.

