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کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

اولین شــماره »ســروش نوجوان« پس از یک دهه وقفه روز پنج شنبه )۲۱ اردیبهشت ماه( در سرای اهل قلم سی امین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی می شود. اولین شماره 
»سروش نوجوان« که با تصویری از قیصر امین پور مزین شده است، روز پنج شنبه )۲۱ اردیبهشت ماه( ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در سالن سرای اهل قلم سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

رونمایی می شود.
ســید علی کاشفی خوانساری سردبیر تازه »ســروش نوجوان« در این مراسم گفت: ما نمی خواهیم »سروش نوجوان« امروز همچون »سروش نوجوان« سال های گذشته باشد. »سروش 

نوجوان«، »سروش نوجواِن« دهه نودی خواهد بود . نشریه »سروش نوجوان« پس از ۱۰ سال وقفه مجددا با سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری منتشر شده است.

این جمله از نوشته هایش مدام در ذهن دارم: »متحد 
نیســتیم. اگر حرمت گذار یکدیگر باشــیم، می توانیم 
جهانی شویم.« مگر می شود مخاطب جدی ادبیات بود 

و به سراغ خانه ی ادریسی های غزاله علیزاده نرفت.
 »غزاله علیزاده« در بهمن ماه ۱۳۲۵ در »مشــهد« 
به دنیا آمد. لیسانس علوم سیاسی را از دانشگاه تهران 
گرفت. پــس از آن به فرانســه رفت و در دانشــگاه 
»ســوربن« پاریس در رشته های فلسفه و سینما درس 
خوانــد. او کار ادبی خــود را از دهه ی ۱۳4۰ و با چاپ 
داســتانهایش در مشــهد آغاز کرد. نخستین مجموعه 
داستانش »سفر ناگذشتنی« نام دارد که در سال ۱۳۵6 
انتشــار یافت. از آثار معروف او می تــوان از رمان دو 

جلدی»خانه ی ادریسی ها« و مجموعه داســتان »چهاراه« نام برد. آثار دیگر او عبارتند 
از: دو منظره، تاالرها و شــب های تهران. کتاب »خانه ی ادریســی ها« سه سال پس از 
مرگ غزاله، جایزه ی »بیست سال داستان نویســی« را به خود اختصاص داد. »دوازده، 
ســیزده ساله بودم، دنیا را نمی شناختم. کی دنیا را می شناسد؟ این توده ی بی شکل مدام 
در حــال تغییر را کــه دور خودش می پیچد و از یک تاریکی مــی رود به طرف تاریکی 
دیگر. در این فاصله، ما بیش و کم رؤیا می بافیم، فکر می کنیم می شــود سرشت انسان 
را عوض کرد، آن مایه ی حیرت انگیز از حیوانیت در خود و دیگران را. .“ما نســلی بودیم 
آرمان خواه. به رســتگاری اعتقاد داشتیم. هیچ تأسفی ندارم. از نگاه خالی نوجوانان فارغ 
از کابوس و رؤیا، حیرت می کنم. تا این درجه وابستگی به مادیت، اگر هم نشانه ی عقل 
معیشت باشد، باز حاکی از زوال است. “ما واژه های مقدس داشتیم: آزادی، وطن، عدالت، 
فرهنگ، زیبایی و تجلی. تکان هر برگ بر شــاخه، معنای نهفته ای داشت” از خودم چه 
بگویم؟ بگذارید زمان قضاوت کند. در گردونه ی ســوگ های طنز آمیز زندگی، رسیده ام 
تا اینجا، به انتظار شــوخیهایی که در راه هستند، با بود و نبود انسان.“متحد نیستیم. اگر 
حرمت گذار یکدیگر باشــیم، می توانیم جهانی شویم یک سال پیش از مرگش به دعوت 
انجمن ایرانیان »وال دو مارن« در جنوب پاریس، به آنجا رفت و به خواندن قســمتی از 
قصه ها و داســتان هایش پرداخت.  »غزاله علیزاده« یکی از امضاکنندگان بیانیه ی ۱۳4 
نفر به عنوان »مانویســنده ایم« بود. در یک روز جمعه ۲۱ اردیبهشــت ماه ۷۵ برابر با ۱۰ 
ماه مه، چند تن از ساکنان محلی در جنگل اطراف رامسر در روستای »جواهرده«، جسد 
او را یافتند که از درختی حلق آویز شده بود. غزاله دو روز پیش از این حادثه از مشهد به 
رامســر رفته بود تا آگاهانه به مرگ بپیوندد. در سال ۱۳۷۳ کتاب »چهارراه« او به عنوان 

بهترین مجموعه ی داستان سال ۱۳۷۳ برگزیده شد.
نظرات دیگران درباره غزاله علیزاده:

حسن میرعابدینی: 
»غزاله علیزاده نویســنده ای رویابین بود که حس خود را در پرده ی وصف هایی رنگین 
بروز می دهدشــخصیت های مجموعه داستان »سفر ناگذشــتنی« او، در رویای فرار از 
دل تنگی های تســکین ناپذیر، به ســیر و سلوکی اشرافی برای رســیدن به خوشبختی 
می پردازند. اشــتیاق آنان برای پیوند با طبیعت آغازین و سرچشمه های جادویی حیات، 

صبغه ای عرفانی به داستان ها می بخشد.« 
سیمین دانشور: 

»غزاله علیزاده و اینکه ســرطان سرتا پایش را گرفته؛ قصه ای نوشته به نام: »متبرک 
باد خلیفه بودن انســان بر زمین، متبرک باد.« محمد مختاری: همیشه می گفتند تاوان 
عمر دراز این اســت که آدم به سوگ عزیزانش می نشیند. اما اکنون انگار این قرار هم 
برهم خورده اســت. پس بی آن که عمر به درازا کشد باید شاهد ضایعات شتابناک این 
پیکــِر فرهنگی بود که می خواهد با اندام هایی بی قرار و پراکنده برقرار بماند؛ اهل قلم 
بیش از هر کسی از موقعیت خود با خبرند، یا انتظار می رود که با خبر باشند. خود غزاله 
هم در آخرین نوشــته چاپ شده اش و پیش از فراق دائمش، گفته است: »جدایی بسیار 
پیش از آن که مسجل شــود روی می دهد«. )آدینه ی ۱۰8 -۱۰9(یعنی صدای ترک 
برداشــتن و شکستن جان ها، پیشاپیش دســت کم برای اهل این صنف شنیدنی است. 

مثل صدای تراشیده شدن روح است که برای این رؤیابینان در انزوا شنیدنی است. 

نشست هم اندیشی فعاالن و دست اندرکاران سینما و تئاتر با 
ستاد هنرمندان دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 

در محل این ستاد برگزار شد.
حجــت اهلل ایوبی در این نشســت اظهار کــرد: هنرمندان و 
چهره های شاخص سینما، تئاتر و موسیقی در همه انتخابات ها از 
جمله انتخابات پیش رو، پیشتاز بوده و هستند. همیشه به دوستانم 
گفته ام که اگر ۱۲ ســال پیش یعنی سال 84 همه آمده بودند و 
آمده بودیم، آن اتفاق نمی افتاد و امروز ایران چهره خیلی متفاوتی 
داشــت. اگر امروز هم نیایید و نیاییم، چهار یا ۵ سال بعد دوباره 

باید حسرت بخوریم.
رئیس ســتاد هنرمندان دکتــر روحانی ادامــه داد: خیلی از 
نامزدهایی که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو وارد صحنه 
شــدند، آدم های خوبی هســتند اما چون در کشور احزاب قوی 
نداریم و دیدگاه ها مشــخص نیست، گاهی جنگ زرگری پیروز 
می شــود و امروز می بینیم که شــعارهایی مانند پرداخت کارانه 

می دهند.
رئیس ستاد هنرمندان دکتر روحانی گفت: برخی فکر می کنند 
هنر ســینما، تئاتر و موسیقی با ارزش های نظام و کشور مخالف 
اســت اما ما معتقدیم کــه باورهای دینی و انســانی و ایرانی 
هنرمندان ما بسیار باالست. کسانی که با سوء ظن به هنرمندان 
نگاه می کنند هر چقدر هم تالش کنند، نتیجه عکس می گیرند و 

همواره باید کنترل و ممیزی کنند.
ایوبی تصریح کرد: متاســفانه امروز برخــی برای اینکه رای 
بیاورنــد تمام نظام جمهوری اســالمی را زیر ســؤال می برند. 
به عنوان مدیر فرهنگی در این جلســه کســانی را می بینم که 
نتوانستیم مطالبات شان را برآورده کنیم و حتی فیلم شان نمایش 
داده نشــد اما مسائل شخصی را کنار گذاشتند تا عقالنیت ادامه 

یابد و بین منافع شخصی و منافع ملی، تفکیک قایل شدند.
ایوبی افــزود: گاهی بین خودمان گله می کردیم که چرا دکتر 
روحانی وقت نمی گــذارد و گاهی حتی خودم هم گله می کردم 
ولی واقعا وقتی خودمان را جای ایشان می گذاریم، می بینیم که 
ایشــان دنبال نجات ایران بودند و دنبال جذب محبوبیت نبود. 
دکتر روحانی در این دوره یک پرونده بزرگ مملکت را حل کرد 
و مطمئنم که بعد از حل این مشکل بزرگ، دوره دوم ان شاءاهلل 

دوره فرهنــگ و هنر و توســعه آن خواهد بــود زیرا خود آقای 
روحانی هم عالقه زیادی به فرهنگ و هنر دارند.

فرهاد توحیدی: آرای خاکســتری دکتر روحانی را 
تهدید می کند

فرهاد توحیــدی فیلم نامه نویس نیز در این نشســت، اظهار 
داشــت: هیچ ایرانی با وجدانی دوست ندارد، شرایط سال 88 را 
یکبار دیگر تجربه کند. »ما به عقب بر نمی گردیم« عنوان شعار 
دکتر روحانی کامال درست است. آوار سنگینی که در نتیجه دولت 
عدالت ورزی بر سر کشور فروریخت، توسط کابینه دکتر روحانی 

برداشته شد. 
او ادامه داد: علی رغم این که یک ماه پیش از شروع رقابت های 
انتخاباتی پیش بینی می شد که آقای روحانی به راحتی انتخابات 
را پیروز می شــوند، امروز آنچه آقــای روحانی را تهدید می کند، 

رقبای او نیستند بلکه آرای خاکستری هستند.
این نویســنده سینما افزود: پشت کردن به صندوق های رای، 
رقیب را پیروز می کند. متاسفانه ریشه این تفکر هنوز باقی است 
که عده ای تصور می کنند، باید به بدترین گزینه رای بدهند تا از 

آنچه دوست ندارند، رها شوند.
حجت االسالم والمسلمین مازنی: انقالب کردیم تا 

سیاست را دینی کنیم نه دین را سیاسی
در ادامه این نشست حجت االسالم و المسلمین احمد مازنی 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی در نشست 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امام زمان )عج( که در آستانه 
والدتشان هستیم، برای همه پیام انتظار برای برابری و برادری، 
حــق طلبی و اصالح را داشــته و دارند. ما منتظران یک مصلح 

هستیم. اساسا منتظر امام زمان )عج( نمی تواند مصلح نباشد.
وی افزود: من در مجلس شورای اسالمی و بیرون از این فضا، 
با افراد تاثیرگذار و چهره های شــناخته شده در حوزه فرهنگ و 
هنر بارها گفت و گو کردم. همچنین به کنســرت شهرام ناظری 
رفتیــم. ایشــان گفتند هنر موســیقی را گروهــی از مدیران و 
مسئوالن کشور دوست دارند؛ اما برای آن که میزشان را از دست 
ندهند، به کنســرت نمی آیند. من هم به شوخی به آقای ناظری 
گفتم: همین که من به کنسرت آمدم، دامن تر کردم نه لب. یکبار 
هم در حمایت از موســیقی گفتم مــردم هم روضه می خواهند، 

هم کنسرت.
مازنی با تاکید بر این که افراد جامعه از قشرهای مختلف باید با 
هم مدارا کنند، بیان کرد: ما دو قطب برای ایران تعریف نکرده ایم 
که جنگ احزاب راه بیاندازیم و تبدیل به ســوریه و لبنان شویم. 
بلکه همه ایرانیان می تواننــد در چارچوب عهد ملی با یکدیگر 
تفاهم کنند. اساســا گفت وگو یعنی جریان مخالف را به رسمیت 
بشناسیم. شرط اول گفت وگو اما پذیرش واقعیت اختالفی است. 
در این صورت اســت که گفت وگو، اختالف نظرها و اشــتراک 
نظرها را آشکار می کند.عضو مجلس شورای اسالمی، همچنین 
با اشاره به تناقضی آشکار در تبلیغات انتخاباتی بعضی از نامزدها 
عنــوان کرد: من اگر جای آقای دکتر روحانی در مناظرات بودم، 
از آقایان رییســی و قالیباف می پرسیدم، اگر بنا به گفته آیت اهلل 
مصباح یزدی رای مردم زینتی اســت، قبول دارند یانه، در حالی 
که امام خمینی)ره( خود فرموده اند میزان رای ملت اســت. حال 
اگر این اصل را قبول دارند چطور رویشــان می شــود انتخابات 
برگزار و نامزد معرفی کنند؟!این عضور مجلس شورای اسالمی 
با طرح این پرسش که اگر کســی بپرسد که رای ما تاثیر گذار 
هست یا نه، گفت: برای پاسخ به این سوال به صحبت های آقای 
کیانیان اشاره می کنم که می گویند در کمیسیون فرهنگی دولت 
قبل، وقتی وارد کمیسیون می شدیم توضیح می دادیم که سینما 
فحشا نیست و ســپس وارد بحث می شدیم اما االن کسانی در 
کمیسیون هستند که تفاوت زیادی با ما ندارند و این تاثیرگذاری 
رای شماســت. وی با اشاره به اینکه روحانی نماد جریان احترام 
به هنر و دانش و فرهنگ است. کشور در چهار سال گذشته آوار 
برداری شــده است، ادامه داد: سرزمین ایران پس از برجام آماده 

کاشت، داشــت و برداشت است و نیاز به مدیریت عقالنی دارد، 
واال مانند هشت سال گذشته به عقب می رویم آن هم نه هشت 

سال بلکه هشتاد سال.
مهدی فخیم زاده: تبلیغات طوری پیش می رود که 

انگار دارند رای می خرند
در ادامــه این نشســت مهدی فخیم زاده گفــت: وعده های 
نامزدهــا برای این که آنقدر پول می دهیــم و آنقدر امکانات به 

مردم، یک جور رای خریدن است.
پانته آ بهرام نیز در این نشســت گفــت: من آنقدر به رای 
آوردن دکتر روحانی و رای دادن مردم به ایشــان، امیدوارم که 
هیچ وقت به گزینه دیگری فکر نکرده ام. این را از رفتار و نظرات 

اطرافیانم طی این چند وقت فهمیده ام.
نگار اســکندرفر نیز در این نشســت با اشــاره به اینکه 
سرنوشــت سیاسی کشورم برایم مهم اســت، گفت: سرنوشت 
کشورم تاثیر مستقیم بر زندگی ام می گذارد. بهتر است ما به آقای 
روحانی رای بدهیم؛ زیرا دست کم در چهار سال گذشته نسبت 
به مقطعی که امور را به دســت گرفتند، تغییرات مثبتی را شاهد 

بوده ایم.
پرند زاهدی: چهار سال نتوانستم فیلمم را بسازم اما به دکتر 

روحانی رای می دهم
دیگر هنرمند که در این نشست به ایراد سخن پرداخت، پرند 
زاهدی بود که در ســخنان کوتاهی گفت: من چهار سال است 
که موفق نشده ام فیلم بســازم و آقای ایوبی سال هاست به من 
پروانه ســاخت نداده اند. اما با این شرایط آمده ام به این جلسه و 

می خواهم به دکتر حسن روحانی رای بدهم.
 در این نشست می توان از هنرمندانی چون؛ مهدی فخیم زاده، 
حسین فرحبخش، امیر اثباتی، پرند زاهدی، پری صابری، احترام 
برومند، علیرضا رضاداد، محمد حیدری، منوچهر شاهســواری، 
نگار اســکندرفر، جواد نوروز بیگی، ســید ضیا هاشمی، حسین 
مسافر آستانه، پانته آ بهرام، حجت السالم محمد علی زم، فرهاد 
توحیدی، حجت السالم احمد مازنی، دکتر ابراهیم داروغه زاده، 
حسین پارســایی، سید جمال ساداتیان، محســن امیر یوسفی، 
فرشته طائرپور، فروغ قجابیگلو، حمید پورآذری، زامیاد سربندیان 

نام برد.

نویسنده: دیوید فوئنکینوس
ترجمه: ساناز فالح فرد

انتشارات: هیرمند
کتاب شــارلوت یــک رمــان زندگینامه به 
قلم جــذاب دیوید فوئنکینوس است.داســتان 
اندوهباری که ســایه مرگ و خودکشی بر آن 
ســایه افکنده اســت. این کتاب روایت زندگی 
کوتاه اما پر فراز و نشــیب شــارلوت سالومون، 
هنرمند نقاش آلمانی اســت. شارلوت در جامعه 

آلمــان از طرف نازی  ها با حذف از تمام حوزه های جامعه روبه رو و در نهایت مجبور 
به ترک موطن و پناهندگی به فرانســه می شود؛ جایی که زندگی کوتاهش، در حالی 

که باردار بود، به پایان می رسد.
شــارلوت نه تنها تصویری از یک زن اســتثنایی با سرنوشتی غم انگیز است بلکه 

داستان جستجوی نویسنده ای مجذوب در پی یک هنرمند است.
یادداشت مترجم کتاب در مورد آن

آنچه مســیر زندگی انســان ها را در اعصار گوناگون تعیین می کند، صرفا اراده و 
خواست شخصی نیست. بلکه همیشه زمان، اجتماع، سیاست، اقتصاد، جنگ و شرایط 

خانوادگی، عناصر اجتناب ناپذیر در مشخص نمودن خط مشی افراد هستند. 
اینها شرایطی هستند که زندگی همه انسان ها را تغییر می دهند. حال اگر هنرمند 
باشید و دید خاص تری نسبت به پیرامون خود بیاندازید، بی شک در انتقال جزئیات 

از دیگران پیشی خواهید گرفت و روشی متفاوت برخواهید گزید.
شارلوت ســالومون، نقاش آلمانی که محور اصلی داســتان شارلوت، نوشته دوید 
فوئنکینوس اســت، زندگی پر فراز و نشــیب و دلخراشی داشــته. تاثیری که جنگ 
جهانی روی جوانی او می گذارد، بی شــک جبران ناپذیر است و در آخر هم در اوج 
جوانی و هنگامی که باردار اســت، از میان می رود و اثری بسیار تاثیرگذار به شکل 
تابلوهای نوشــتاری به همراه موسیقی و نقش هایی با رنگ های تند و گرم از خود 
باقی گذاشــته است. روش فوئنکینوس در نوشــتن این رمان، به گونه ای است که 
حس شــارلوت را به ما منتقل می کند. جمالتی که از ســر سطر آغاز می شوند و با 
نقطه به سطر بعدی می روند، می تواند نشانگر فریادهای فرو خورده شارلوت جوان، 
ناشی از خشم او از محیط افسرده خانوادگی و بد رفتاری های دولت نازی با او باشد.

قسمت هایی از کتاب
بهترین راه اجتناب از برقراری ارتباط اســت چــون هیچ چیز دوام ندارد هیچ چیز 
ارزش دلســردی ندارد.وقتی آدم خواهرش را از دســت می دهد، چه کلمه ای برایش 
به کار می برنــد؟ کلمه ای وجود ندارد و چیزی نمی گویند. لغــت نامه ها گاهی باحیا 
می شوند. اگر کسی توقع زیادی از من داشته باشد نمی توانم چیزی به او بدهم تحمل 
نمی کنم جایی منتظرم باشــند. آزادی شعار بازمانده هاست!آلفرد ناگهان خودش را 
کشف می کند. یک نقاشی. دو نقاشی. صد نقاشی. با ورق زدن کتاب خودش را همه 
جا می بیند. صورت و کلماتش. همه تئوری هایش. همه گفتگوهایشــان. هیچوقت 
فکر نمی کرد چنین تاثیری خواهد گذاشــت. شارلوت مجذوب او و رابطه شان بوده 
است. بدن آلفرد داغ می شود. پشت گردنش درد می گیرد. روی کاناپه دراز می کشد 
و روزها درمانده همانجا می ماند. یکسال بعد در ۱96۲ آلفرد می میرد. او را با لباس 
روی تختــش پیدا می کنند. ظاهر مردی مســافر را دارد. زمان دیدار اســت. چهره 
عاقالنه ای دارد و حتی آرام که از او بعید است. زنی که او را پیدا می کند دستی روی 
لباســش می کشد. متوجه چیزی در جیبش می شود. جیب داخلی نزدیک قلب. آرام 
برگه را به خود نزدیک می کند. برای پیدا کردن بروشور یک نمایشگاه. نمایشگاهی 

برای هنرمندی به نام شارلوت سالومون...

             کتاب شارلوت

یادی از غزاله علیزاده

رونمایی 
از »سروش 

نوجوان« در 
نمایشگاه کتاب 

تهران

گردهمایی که هنرمندان از انتخابات گفتند

»ضرورت جذب آرای خاکستری«

تاریخ پایان اجرای  دو اثر نمایشی به صحنه رفته در تاالرهای اصلی و چهارسو مجموعه 
تئاتر شــهر اعالم شــد.به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شــهر، تاریخ پایان اجرای 
نمایش های »هملت« در تاالر اصلی و »بوف کور« در تاالر چهارســو مشخص شد. نمایش 
»هملت« به کارگردانی آرش دادگر که از پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در تاالر اصلی به صحنه 
رفته، روز جمعه ۲۲ اردیبهشــت ماه به اجرای خود در این تاالر پایان میدهد.نمایش » بوف 
کور« به کارگردانی ناصر حسینی  هم که از روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه اجرای خود را در 

تاالر چهارسو آغاز کرده، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه از این تاالر خداحافظی می کند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون نمایش های »روح جهنمی « به کارگردانی بابک محمدی 
و »محفل بی عاری« در تاالر ســایه، » بی پدر« به کارگردانی سید محمد مساوات در تاالر 

قشقایی و »کافه پولشری« به کارگردانی الهام پاوه نژاد در کافه تریای تاالر اصلی تئاتر شهر 
روی صحنه اند. 

نمایش »بی پدر« هفته آینده هم در دو نوبت به صحنه می رود
نمایش »بی پدر« به کارگردانی سید محمد مساوات به دلیل استقبال تماشاگران هفته آینده 
نیز در دو نوبت به صحنه می رود.نمایش »بی پدر« به طراحی وکارگردانی سید محمد مساوات 
که این روزها در تاالر قشــقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته از روز یکشنبه ۲4 تا 
روز جمعه ۲9 اردیبهشت  در دونوبت ساعت های ۱۷:۳۰ و ۲۰   به صحنه میرود. این نمایش 
با بازی حسین منفرد، ابراهیم نائیج، علی حسین زاده، میالد آریافر، علیرضا گلدهی، کوروش 

شاهونه در تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

اخبار تئاتر: 
تاریخ پایان دو اجرا و دو اجرایی شدن »بی پدر«

انتشار رمان جدیدی از »مهشید شریف«
مهشــید شــریف، نویســنده ای که به نگارش آثار داســتانی با 
درونمایه ی روان شناسی و رفتارشناسی شناخته می شود، ُرمان جدید 

خود را در ایران با نام »بچه هایی از این جنس« منتشر کرده است.
این نویسنده ی مقیم ســوئد که متخصص علوم رفتاری است و 
آثارش را عالوه بر خارج از کشور، به زبان فارسی در ایران نیز منتشر 
می کند، در هفتیمن ُرمان خود نیز به مباحث مربوط به مشکالت و 
ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی پرداخته است. در »بچه هایی از 
این جنس«، شخصیت اصلی داستان، دختری است که در زندان به 
دنیا می آید و به واسطه ی سابقه ی بزهکاری و در حبس بودن پدر و 
مادر خود، در معرض خالفکاری قرار می گیرد اما درنهایت با کمک 
یــک مادرخوانده، راه تعالی را در پیش گرفته، تحصیالت عالیه را تا 

مراکز آموزش عالی اروپا هم در پیش می گیرد.
»بچه هایــی از این جنس« را نشــر آرادمــان در ۱۳6 صفحه، 
به  شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و به بهای ۱۱۰۰۰ تومان منتشر و در 

نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرده است.
این مرکز نشر در نمایشگاه سال گذشته نیز دو ُرمان مهشید شریف 
را به طور همزمان، منتشــر و عرضه کرد. این دو اثر داستانی نیز به 
موضوع هایی مربوط به مسائل انسان معاصر در جامعه ی امروزی و 

مشکالتش می پردازد.
 رمان »حلقه های درهم«، روایت دختر جوانی اســت که هنگام 
حضور در مراســم ترحیم یکی از همکاران نادیده اش، با همسر او 
برخورد کرده، در ادامه ی روند داستان با وی ازدواج می کند. او عالوه 
بر احساس سایه ی متوفی بر زندگی اش، به توهم دیداری و شنیداری 
دچار اســت که رفته رفته تشدید می شــود و او را به جست وجو در 

گذشته  نیز می کشاند.
این رمان در ۱88 صفحه به بهای ۱۳ هزارتومان منتشر شده است.

رمان »اسم من نیلی« اما سرنوشت دختربچه ای را روایت می کند 
که در کودکی، در ایران زندگی مطلوبی دارد اما با قطع نخاع شدن 
پدرش در یک ســانحه ی کاری زمان جنگ و در ادامه، انتقال او به 
کشــور سوئد برای معالجه که به متارکه ی مادر و باز پس فرستادن 

پدر زمین گیر می انجامد، نوعــی روحیه ی پرخاش جویی در او پدید 
می آورد که تا بزرگسالی در رفتار وی وجود داشته، پررنگ تر می شود.

شخصیت اصلی داستان اما به محض رسیدن به سن قانونی، به 
کشور بازگشته و با واقعیت های پیچیده ای روبه رو می شود.

این رمان که به »فریبا وفی« – نویســنده – تقدیم شــده  نیز 
در ۱۷۱ صفحه به بهای ۱۳ هزارتومان به بازار نشــر کشور عرضه 

شده است.
در هر دو اثر یادشده، نویسنده با مطالعه در حوزه های روان شناسی، 
عمال شخصیت های دارای ناهنجاری و کسالت های روحی و روانی 

را در فضای داستان های عاطفی پرورش داده است.
از مهشــید شــریف پیش تر، عالوه بر آثار داســتانی، آثاری در 

حوزه های تخصصی علوم رفتاری نیز انتشار یافته است.
ســی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا ۲۳ اردیبهشت ماه 

جاری در محل شهر آفتاب برپاست.

دبیر اجرایی جشــنواره بین المللی فیلم سبز ایران با اشاره 
به اســتقبال خوب هنرمندان داخلی و خارجی از این رویداد 
فرهنگــی گفت: از هنرمندان عالقه مند به محیط زیســت 
دعــوت می کنیم آثار خود را تا ۳۱اردیبهشــت به دبیرخانه 
جشــنواره ارسال کنند. مهدی توحید پور گفت: تالش ما بر 
این است در این دوره از جشنواره بر تعداد سالن های نمایش 
دهنده آثار ســینمایی جشنواره در سراســر کشور افزوده و 

شهرهای بیشتری میزبان این رویداد فرهنگی باشند.
وی بــا اشــاره به برگزاری جشــنواره در هــر دو بخش 
سینمایی و هنرهای تجســمی در سطح بین المللی عنوان 

کرد:  بخش تجسمی در دوره قبل بسیار موفق عمل کرد و 
پیام های هنرمندان در حفظ محیط زیســت  به عموم مردم، 

متخصصین و فرهیختگان منتقل شد.
دبیر اجرایی جشنواره سبز ادامه داد: کمک به حفظ محیط 
زیست و توسعه پایدار با استفاده از ابزار هنری و همبستگی 
و مشــارکت هنرمندان در برپایی جشنواره به منظور اشاعه 

فرهنگ حفظ محیط زیست از اهداف این رویداد است.
توحید پور درباره مشارکت استان های کشور در جشنواره 
بین المللی فیلم سبز نیز گفت: کمبودهای مالی و امکانات، 
انجام امور جشــنواره در برخی اســتان ها را دشوار کرده و 

امیدواریم با مشارکت نهادهای ذی ربط و بخش خصوصی 
عالقه مند به محیط زیست، مشکالت را حل کنیم.

وی با اشاره به حضور فعاالن مدیران جشنواره های سبز 
دنیا در جشــنواره سبز ایران تاکید کرد: حضور جشنواره سبز 
ایران در جشنواره های محیط زیستی ایتالیا، پرتغال، فرانسه 
و آلمان از اعتبار بدست آمده ایران در برپایی جشنواره ای با 
محیط زیســت خبر می دهد واین رویداد در خاورمیانه و در 
بین جشنواره های سبز دنیا از جایگاهی درخور توجه برخوردار 

است.
توحید پور یادآور شــد: موضوع جشنواره ششم با توجه به 

اهمیت اقتصاد و ســال اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سبز نامیده 
شــد و در بخش های مختلف اقتصاد سبز توجه به رویکرد 
گردشگری پایدار، انرژی های سبز و شهر پایدار است و آثار 
شــرکت کننده در دو بخش ســینمایی فیلم های داستانی، 
مستند، تجربی، پویانمایی و هنرهای تجسمی آثار گرافیک، 
عکاسی، تصویر سازی، کاریکاتور، دیجیتال آرت، هنرهای 
مفهومی و ویدیو آرت در جشــنواره حضور خواهند داشت. 
عالقــه مندان بــرای دریافت جزییات فراخوان جشــنواره 
:httpبین المللی ســبز ایران می توانند به آدرس اینترنتی 

//iigff.org/fa/farakh مراجعه کنند.

استقبال هنرمندان جهان از جشنواره بین المللی سبز ایران

پیرو انتشار گزارش عملکرد هشت ساله )۱۳9۵-۱۳88( دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در روزهای 
اخیر و وعده ارائه آمار اجراهای صحنه ای و توضیحات مربوط به آن، این دفتر گزارش آماری هشت ساله )۱۳88-

۱۳9۵( اجراهای صحنه ای و تعداد دفعات این اجراها را اعالم کرد.
 دفتر موسیقی اعالم کرده که در این گزارش، منظور از مجوز اجرای صحنه ای، مجوزی است که برای هر مورد 
اجرای کنسرت موسیقی صادر شده و طی هر مجوز، امکان اجرای صحنه ای دو، سه یا چهار نوبت و حتی بیشتر به 
صورت سانس )نوبت(های مکرر در هر مجوز وجود دارد. عالوه بر آن در هر نوبت اجرای صحنه ای، حداقل ۵۰ نفر 
به صورت مستقیم، امکان فعالیت و کسب درآمد خواهند داشت. از جمله نوازندگان، خوانندگان، طراح و گرافیست، 

چاپ و تبلیغات، عوامل صوت، نور، فیلمبرداری و...
ضمن آن که باید توجه داشت موضوع گزارش »گردش مالی-اجرایی« قابل مالحظه هر اجرای موسیقی، کمک 

شایانی به شکل گیری فرایند تکوینی اقتصاد هنر می کند.
  سال اجرای صحنه ای موسیقی   دفعات اجرای 

۵۷۳            ۳6۲         ۱۳88
89۱            ۵۱4         ۱۳89
844            ۵۰۵        ۱۳9۰
9۰6            ۵۳۰        ۱۳9۱

۱6۳۱            9۲4        ۱۳9۲
۳6۵۱           ۱6۳۷       ۱۳9۳
۳8۷۷             ۱8۷8       ۱۳94

 ۵۲۷6           ۲۳۲۱      ۱۳9۵

دفتر موسیقی گزارش خود را تکمیل کرد

آمار اجراهای صحنه ای ۸ سال اخیر منتشر شد

بازیگر تئاتر و مجری تلویزیون در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت می کند.
احســان کرمی، مجری و بازیگر در گفت و گو با عصرایران گفت: »در مورد لزوم رای دادن به آقای روحانی 
باید بگویم که ما جزو ملت هایی هســتیم که حافظه تاریخی ضعیفی داریم. اگر چند سال قبل و عدم ثبات آن 
دوره را به یاد بیاوریم که هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شــدیم و نمی دانســتیم که چند کارخانه تعطیل 

شده اند، چند نفر بیکارند و قیمت دالر و ارزاق چه نوسان قیمتی داشته است، می توانیم تصمیم بگیریم.«
وی افزود: »رای به روحانی رای به ثبات اســت و ثبات در جهان امروز شــاید مهمترین دستاوردی است که 

یک ملت می تواند داشته باشد.«

احسان کرمی: رأی به روحانی رأی به ثبات است


