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نیشابوری

آفتاب یزد – یوسف خاکیان: نیمه اسفند هم تمام شد و تنها چند 
روز به پایان س��ال 1401 باقی نمانده و این س��ال هم مثل سالهای 
پیش��ین دارد رخت و لباس��ش را جمع می کند که برود و به تاریخ 
بپیوندد و این یعنی ما باید بعد از این فقط در خاطراتمان اتفاقات این 
سال رو به پایان را مرور کنیم و با تلخی هایش اشک بر دیده بنشانیم 
و با ش��یرینی هایش لبخند بر لب، اما آنچه از آخرین ماه س��الهای 
گذشته در خاطرمان مانده این است که همیشه اسفند که می شده، 
مردم شور و هیجان بیشتری نسبت به بقیه ماه های سال داشته اند، 
چرا که عید و بهار داش��ته از راه می رسیده و این اتفاق خوش یمن 
برای بیش از 99 درصد مردم ایران شادی آفرین و هیجان انگیز بوده 
اس��ت، در روزهای واپسین اسفند پدر و مادرها دست فرزندانشان را 
می گرفتند و با آنها ب��رای خرید مایحتاج عمومی به بازار و بازارچه 
 م��ی رفتند، به قول یکی از دوس��تانم: »اس��فند که می ش��د آدمی 
 می توانست بو برنگ عید را از راه دور استشمام کند«، همه جا انگار و
 لوله ای بر پا بود، همه دنبال این بودند که رخت و لباس نو بخرند و سال

 که تحویل ش��د به یکدیگر شادباش گفته و بزرگترها به کوچکترها 
عی��دی بدهند، بچه ها دنبال خرید ماهی قرمز بودند، مادرها دنبال 
سبزه درست کردن و پدرها هم دنبال عیدی و پاداش و سنوات آخر 
س��ال. دلها هم به قدر وسع آدمها خوش بود و هرچند آن زمانها هم 
مش��کالت وجود داش��تند و غم و اندوه ها هم کم نبودند، اما مردم 
به هر نحوی که ش��ده س��عی می کردند که در روزهای آخر اسفند 
جنب و جوش هر س��اله را داش��ته باش��ند، اما تو گویی چند سالی 
اس��ت که مردم انگار دل و دماغ استقبال از بهار را ندارند، زندگی ها 
سخت شده، هزینه ها باال رفته و همچنان باالتر هم می رود، برخی 
از آدمهایی که در س��الهای گذش��ته در کنار ما بودند، از دنیا رفته و 
جای خالی ش��ان به شدت احساس می شود، طبیعت در حال زنده 
ش��دن دوباره اس��ت، اما انگار عید و بهار اصال دل و دماغی ندارد که 
بیاید و شادی را مهمان خانه های دل مردم کند. در طول سه چهار 
سال گذش��ته اتفاقات ناگوار زیادی رخ داد که بسیار هم تلخ بودند، 
در این میان ش��یرینی خاصی هم اگر بود، اندازه و مقدارش آنچنان 
کم بود که س��هم زیادی به همه نمی رس��ید، انگار که جیره بندی 
کرده باش��ند ش��ادی و شادمانی را، هر کس��ی به اندازه ته استکانی 
 نصیب��ش می ش��د. این موضوع البته فقط ش��امل مردم کش��ور ما 
نمی شود و مسئله ای جهانشمول است، منتها درجه و گنجایشش کم 
و زیاد است، مثال مردم یک کشور مانند یمن یا فلسطین به واسطه 
جنگهایی که در سرزمینشان وجود دارد سهم مشکالتشان بیشتر و 
سهم خوشی هایشان کمتر است و مردم کشورهایی مانند سوئیس 
و س��وئد به خاطر رفاه بیشتری که در این کشورها وجود دارد سهم 
مشکالتشان کمتر و سهم خوشی هایشان بیشتر است. ما مردم ایران 
هم س��هم و اندازه مخصوص به خودمان را از خوش��ی ها و ناخوشی 
ها داریم، یک نفر ش��اید تنها دلخوشی زندگی اش مادرش باشد که 
همیش��ه کنار او زندگی کرده و حاضر است جانش را برای او بدهد. 
حال در همین یکی دو سال اخیر، او مادرش را از دست داده و تنها 
شده، مسلما چنین فردی، خود را بدبخت ترین موجود عالم می داند، 
او به اینکه طال گران شده یا قیمت ریالی دالر سر به آسمان گذاشته 
کاری ندارد، اصال برایش مهم نیس��ت که جو بایدن در هنگام سوار 
ش��دن به هواپیما، روی پله ها سکندری می رود، ابدا برایش اهمیت 

ندارد که کریس��تیانو رونالدو با دریافت دس��تمزدی فوق کهکشانی 
به عضویت تیم النصر عربس��تان درآمده، ب��رای او حتی کنش ها و 
واکنش هایی که پیرامون مرگ پیروز )بچه یوزپلنگ ایرانی( در فضای 
مجازی پیچیده هم اهمیتی ن��دارد، او فقط مادرش را می خواهد و 
 تنها در صورت حضور مادر در کنار خودش آرام گرفته و دلش خوش 
 می شود، این اتفاق هم که هرگز رخ نخواهد داد. از سوی دیگر، فرد 
دیگ��ری به این دلیل که س��رمایه اش را وارد بورس کرده و بیش از 
یکسال است که به خاطر سقوط آزادی که در سهام بورس رخ داده، 
خود را زیان کارترین فرد عالم می داند، او می خواهد س��رمایه اش 
برگردد و به سود مورد نظر خود برسد، اما این اتفاق انگار قرار نیست 
که رخ بدهد. هه، یاد فیلم سینمایی »انفرادی« افتادم، در سکانسی 
از این فیلم فردی که پولش توس��ط یکی از موسس��ات اقتصادی به 
 یغما رفته، مویه کنان مدام بر س��ر و ص��ورت خودش می کوبد که: 
»ای وای سرمایه ام از دستم رفت و بدبخت شدم« می دانید خنده دارش 
 کجاست؟ وقتی به او می گویند: »خدا رو شکر کن که مادرت هنوز 
زنده اس« می گوید: »من حاضر بودم مادرم هم بمیره اما سرمایه ام 
برگرده« تازه خنده دارتر هم می شود، خب فیلم کمدی است دیگر. 
از او سوال می کنند: »حاال سرمایه ات چقدر بود؟« می گوید: »300 
هزار تومان«!!! می بینید؟ یک نفر تمام دلخوشی اش مادرش است و 
حاضر است همه دار و ندارش را بدهد تا مادرش دوباره کنارش باشد، 
اما یک نفر دیگر به خاطر 300 هزار تومان ناقابل حتی حاضر است 
مادرش بمیرد، اما سرمایه اش سوخت نشود. این یعنی اولویت آدمها 
با یکدیگر فرق می کند، یک چیز برای یک نفر خیلی مهم است، اما 
همان چیز برای فرد دیگری اصال اهمیت ندارد، همین است که غمها 
و شادی ها را به وجود می آورد، داشتن یک چیز )هرچند کوچک و 
 بی ارزش( برای یک نفر خوش��حال کننده است و نداشتن یک چیز

 )هرچن��د بزرگ و ارزش��مند( برای همان ف��رد کامال عادی خواهد 
 بود، همین مس��ئله درباره فرد دیگری کامال برعکس عمل می کند. 
 م��ی خواهیم بگوییم رخ دادن چنین اتفاقات بزرگ و کوچکی باعث

  می شود که افراد از یک زمانی به بعد، دیگر آن آدم قبلی نباشند و طور 
دیگری به زندگی بنگرند و خواس��ته یا ناخواسته اولویت هایشان را 
تغییر دهند، مثال نوروز و عید و شادی این ایام و عیدی دادن و عیدی 
گرفتن و خوش��حالی کردن و مهمانی رفتن و سیزده به در کردن و 
این سنت ها برای کسی که مثال مادرش را از دست داده، دیگر مانند 
گذشته نیس��ت، دلیلش هم این است که خود آن فرد، دیگر همان 
آدم قبل نیست، اتفاق شومی برایش رخ داده، اتفاقی که مسیر زندگی 
او را تغیی��ر داده و خب برخی از افراد نمی توانند با بعضی از اتفاقات 
تلخ زندگی شان کنار بیایند. بله ما هم قبول داریم، زندگی معجونی 
 از اتفاقات تلخ و ش��یرین است و آدمها باید قوی باشند و با هر اتفاق

 تلخی خودش��ان را نبازند و زندگی ادامه دارد و این جور مس��ائل، 
 ام��ا این حرفها برای آن ف��ردی که عزیزش را از دس��ت داده، مادر 
 نمی ش��ود، او م��ادرش را م��ی خواهد و هیچ چیزی خوش��حالش 
 نم��ی کند، چه عی��د، چه عیدی، چه بوی عی��دی، چه بوی توپ و 
چه بوی کاغذ رنگی... او نمی تواند )نه اینکه نخواهد، بلکه نمی تواند( 
به واسطه این چیزها زندگی اش را سر کند، نمی تواند با استفاده از 
این موارد غصه اش را کمتر کند، کاری اش هم نمی شود، نمی شود 

که سر طرف را برید، می شود؟ 

وقت��ی از دید کالن به زندگی آدمها نگاه می کنیم، در می یابیم که 
هر فردی از اجتماع بزرگ انسانی که در اقصی نقاط این کره خاکی 
زندگی می کند، در طول دوران حیاتش اتفاقات تلخ و شیرین زیادی 
را تجربه می کند که این اتفاقات باعث می ش��وند نوع نگرش او به 
زندگی تغییر کند و وقتی همه این افراد را کنار هم در نظر می گیریم، 
در م��ی یابیم که تعداد قابل توجه��ی از آنها در برهه های خاصی از 
زمان )مثال بهار و نوروز و آغاز سال جدید( دیگر مانند گذشته رفتار 
نمی کنند، مثل گذش��ته فکر نمی کنند، چیزهایی که در گذش��ته 
برایشان ش��ادی آور بود، امروز برایشان ارزش و اعتبار خاصی ندارد، 
مثال همین زلزله زدگان ش��هر خوی را در نظ��ر بگیرید، در همین 
روزهای پایانی سال خانه و کاشانه شان را از کف داده اند، برخی شان 
حتی عزیزشان در این اتفاق شوم زیر آوار مانده و از دنیا رفته است، 
با این حساب آیا عقالنی است که انتظار داشته باشیم مردم خوی که 
گرفتار این مصیبت شده اند، در روزهای پایانی اسفند چادرچارچوق 
کنن��د و به بازار بروند و برای خودش��ان لباس ن��و، کفش نو، ماهی 
قرمز، س��بزه و شیرینی و آجیل بخرند؟  البته که شادی حق انسان 
 اس��ت و آنچه در این گزارش بیان کردیم وحی منزل نیست و آدمها 
می توانند خیلی زود حتی با شرایط مصیبت بار کنار بیایند، ما هم منکر 
این موضوع نیستیم، اما اگر فرد یا افرادی حتی برای سالهای متمادی 
 با چنین مس��ائلی کنار نیامد و نتوانس��ت همان آدم گذشته باشد،

 نمی توانیم و نباید به او ایراد بگیریم، تنها کاری که از دستمان برمی آید این 
است که به او بگوییم: »عیبی نداره اگه حالت خوب نیست.« 

در پایان یادمان باشد که زندگی هر آدمی در این دنیا موقتی است، 
شما بهتر از من می دانید که بدبختی ها و خوشبختی هایی که در 
این دنیا نصیب انسانهای مختلف می شوند نسبی اند، این یعنی یک 
روز به آدمی داده  می شوند و یک روز هم از او گرفته می شوند، هیچ 
بدبختی و هیچ خوش��بختی ای همیشگی و ماندگار نیست، به قول 

شاعر که می گوید: 
»نه تو می مانی و نه من 

و نه هیچیک از مردم این آبادی... 
به حباب نگران لب یک رود قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم می گذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند

به تن لحظه ی خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.«
این هم یک نوع اندیشه است و اتفاقا بسیار لطیف و زیباست، آنقدر 
زیبا که اگر انسانها بتوانند آن را در زندگی خودشان پیاده کنند، رنج 
و س��ختی کمتری از بابت رخ دادن اتفاق��ات تلخ و غیرقابل جبران 
نصیبشان می ش��ود، اینگونه آنها حتی اگر همان آدم سابق نشوند، 
حداقلش این اس��ت که به انس��انی تبدیل خواهند ش��د که تفکر و 
برخورد منطقی تری با اتفاقاتی که برایشان رخ داده، خواهند داشت 
و خب همین مس��ئله خودش می توان��د یک موضوع خوش یمن و 
مبارک برای زندگی آدمی باشد، آنچنانی که انسان با استفاده از آن 
رن��ج کمت��ری را از بابت اتفاقات بد زندگ��ی اش تحمل کند و برای 
لحظات کوتاهی هم که ش��ده، ش��ادی را مهمان دل غمگین خود 

بنماید.  
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اندر حکایت اسفندی که جانی برای استقبال از بهار ندارد

لحظه ها عریانند 

کیارستمی باالتر از چاپلین،
 روسلینی و آنتونیونی 

مجله س��ینمایی »سایت اند س��اوند« که از سوی موسسه فیلم بریتانیا 
منتشر می شود و هر 10 سال اقدام به معرفی برترین فیلم ها و بزرگترین 
کارگردانان تاریخ س��ینما بر اس��اس نظرس��نجی از منتقدان سینمایی 
می کن��د، در جدیدترین فهرس��ت خود 
عباس کیارستمی کارگردان سرشناس 
سینمای ایران در عرصه بین المللی را در 
رتبه بیست و پنجم بزرگترین کارگردانان 
تمام ادوار سینما قرار داد. در این فهرست 
که ش��امل 3۵ کارگردان است، »آلفرد 
هیچ��کاک« ب��ا 43۷ رای همچنان در 
صدر قرار دارد در حالی که »ش��انتال آکرمن« ب��ا 314 رای رتبه دوم را 
به خود اختصاص داده و »دیوید لینچ«، »فرانسیس فورد کاپوال«، »ژان 
لوک گدار«، »آنیس واردا«، »اورسن ولز«، »یاسوجیرو اوزو« و »استنلی 
کوبریک« رتبه های س��وم تا نهم را کسب کرده اند و »وونگ کار وای« و 
»اینگمار برگمان« نیز به صورت مش��ترک در رتبه دهم جای گرفته اند. 
عباس کیارس��تمی سینماگر درگذش��ته ایرانی هم باالتر از سینماگران 
بزرگ��ی چون »چارل��ی چاپلین«، »فریت��ز النگ«، »لوئی��س بونوئل«، 
»میکل آنجلو آنتونیونی«، »روبرتو روسلینی« و »کنجی میزوگوچی« رتبه 
۲۵ را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، موسسه فیلم بریتانیا 
چندی پیش پس از 10 سال فهرست 100 فیلم برتر تاریخ سینما را نیز 
بروزرس��انی کرد و این فهرس��ت که در مجله »ساید اند ساوند« منتشر 
شد بر اساس نظرس��نجی از 1۶39 منتقد، برنامه ریز، آرشیودار و استاد 
دانش��گاه انجام پذیرفته بود و در نهایت فیلم سه ساعت و ۲1 دقیقه ای 
»ژان دیلمان« س��اخته »شانتال آکرمن« در رتبه اول این فهرست جای 
»سرگیجه« هیچکاک را گرفت تا این نخستین باری باشد که ساخته یک 

کارگردان زن در صدر فهرست برترین آثار تاریخ سینما قرار می گیرد.

الهه نوبخت در بیروت  
الهه نوبخت، تهیه کننده س��ینمای ایران، رئیس هیأت داوران بخش مس��ابقه 
»فیلم های کوتاه مس��تند و انیمیشن« در ششمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم »زنان « بیروت BWFF با موضوع »زنان برای رهبری« در کش��ور لبنان 
ش��د. الهه نوبخت پیش از این، داور جش��نواره های جهانی از جمله؛ جشنواره 
بین المللی فیلم »فیفوگ« در س��وئیس، جش��نواره بین المللی فیلم »مذاهب 
امروز« در ایتالیا و جشنواره بین المللی فیلم »منا« در هلند نیز بوده است. به 
گزارش ایرنا، شش��مین دوره جشنواره بین المللی فیلم زنان بیروت از روزهای 
14 تا ۲0 اسفند ماه جاری )۵ تا 11 مارس ۲0۲3( در لبنان برگزار می شود. 

»جورچین« با »خنده بازار« فرق دارد
مجموعه »جورچین« )طنزستان( به تهیه کنندگی محمد تاجیک و کارگردانی 
یزدان فتوحی در قالب طنز آیتمی و با بهره مندی از استعدادهای جدید طنز در 
کنار طنزپردازان با سابقه تلویزیون سه شنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۲0 به روی 
آنتن شبکه نسیم می رود. محمد تاجیک، تهیه کننده این برنامه با اعالم این خبر 
که جورچین در فصل اول در 110 قسمت 3۸ دقیقه ای پخش می شود، اظهار 
داشت: رونمایی سریال در شب میالد حضرت علی)ع( انجام شد و به همین بهانه 
تعداد قس��مت های آن 1۲0 قسمت است. در فصل اول به خانواده معماریان در 
محله جورچین می پردازیم. این محله دهه شصتی از آدم هایی از اصناف مختلف 
تشکیل شده است.  وی جورچین را یک طنز موقعیت خواند و گفت: از ابتدای کار 
خانواده معماریان را تا ده قسمت اول معرفی می کنیم. در بین آیتم های طنز به 
داستانی سریالی می رسیم. مجوز ما مثل خنده بازار و ساعت خوش بر اساس طنز 
آیتمی بوده است. اوایل فضای آیتم را داریم و بیننده احساس می کند که کار آیتم 
محور است. اما به مرور ارتباط شخصیت های داستان شکل می گیرد. در ابتدای هر 
قسمت بخشی با عنوان »آنچه گذشت« داریم که برای قصه و داستان است. »آنچه 
گذشت« برای آیتم نیست. به گزارش ایرنا، تاجیک در پاسخ به سوالی درباره حضور 
چند بازیگر »خنده بازار« در این مجموعه گفت: ما با خنده بازار از زمین تا آسمان 
فرق داریم. چون روی بعضی بازیگرها ذهنیت دارید این سوال را می پرسید. ولی 

نقشی که آنها در جورچین بازی می کنند با خنده بازار تفاوت دارد.

»بی تاب« در انگلستان
فیلم داستانی »بی تاب« به کارگردانی مهران احمدی و تهیه کنندگی ساناز 
فتوره چی در جشنواره شبکه جهانی لیفت آف )Lift-Off( انگلستان به 
نمایش در می آید و رقابت می کند. جشنواره لیفت آف )Lift-Off( یک 
جشنواره مهم و معتبر بین المللی است که مرکز آن در استودیوی پین وود 
انگلستان است و همچنین در برلین، منچستر، توکیو، نیویورک، تورنتو، 
لس آنجلس، آمستردام، پاریس، سیدنی، ملبورن نیز برگزار می شود. به 
گ��زارش ایرنا، در خالصه داس��تان بی تاب آمده اس��ت: مردی که تالش 
می کند با کمک روان کاو به دنیای رازآلود تاریک و روش��ن کودکی خود 

دست پیدا کند که ناگهان ...

 تلگرام آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

مفقودی
 م��درک ف��ارغ التحصیل��ی اینجانب زه��را کیامرث��ی فرزند داری��وش متولد 
13۶۷/03/۲1به شماره شناسنامه 1199۵ و شماره ملی 3۲۵۸3۸۲49۲ صادره 
از کرمانشاه در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران صادره از 
موسس��ه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار اس��ت. از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به موسسه آموزش 
عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه به آدرس : کرمانشاه، روبروی سه راه 
۲۲بهمن، باغ نی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه 

ارسال نماید.

مفقودی
آقای پیمان الفتی مالک س��واری پژو پارس XU۷  رنگ سفید  - روغنی مدل 
 1۲4K1۵۵۶310 1400 به شماره پالک 3۷9 و ۲۷ - ایران 19 و شماره موتور
و شماره شاسی ۶014۷9 به علت فقدان اسناد فروش )برگ کمپانی( تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه هر کس ادعایی نسبت 
ب��ه خودروی مذک��ور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در شهرک پیکانشهر - ساختمان سمند مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی
برگ س��بز  س��واری پراید جی تی ایک��س آی،مدل 13۸۶ رنگ نق��ره ای - متالیک 
به ش��ماره پالک 3۲۵ د 13 - ایران 19 به ش��ماره موتور ۲۲۷۶۵09 و ش��ماره شاسی 

S141۲۲۸۶۶۸۵449  بنام افشین معتمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 س��ند س��بز خودرو رانا پالس خاکس��تری به ش��ماره پالک : 91 ایران

 93۷ ب ۷۵  شماره شاس��ی : NAAU01FE4NT3۷۸0۲4  شماره 
موتور : 1۷۲B009۵۲۵3 مفقودگردیده و فاقد اعتبار است.

 کوتاه از هنر  شاهنامه خوانی

ادامه رزم ايرانیان
 با تژاو

گل��ه             مادیان��ان  ز  و  پرس��تار 
یل��ه  ک��رده  گروگ��رد  بدش��ت 

ت��و این اندکی لش��کر م��ن مبین            
م��را جوی با گ��رز بر پش��ت زین 

م��ن امروز ب��ا این س��پاه آن کنم            
کزی��ن آمدن ت��ان پش��یمان کنم 

چنی��ن گف��ت بی��ژن بف��ّرخ پدر            
ک��ه ای نام��ور گ��رد پرخاش��خر

پهل��وان             دل  بی��دار  و  س��رافراز 
ب��ه پیری نه آنی که ب��ودی جوان 

ت��را با تژاو این همه پند چیس��ت            
بترکی چنین مهر و پیوند چیست 

هم��ی گرز و خنجر بباید کش��ید            
دل و مغ��ز ایش��ان ببای��د دری��د

برانگیخت اس��پ و برآمد خروش            
نهادن��د گوپ��ال و خنج��ر بدوش 

یکی تی��ره گرد از می��ان بر دمید            
بدان سان که خورشید شد ناپدید

جهان ش��د چو آبار بهمن س��یاه            
س��تاره ندیدن��د روش��ن ن��ه ماه 

بقل��ب س��پاه ان��درون گی��و گرد            
هم��ی از جه��ان روش��نایی ببرد

بپیش ان��درون بی��ژن تیز چنگ            
همی بزمگاه آم��دش جای جنگ 

و زان س��وی ب��ا تاج بر س��ر تژاو            
ک��ه بودی��ش با ش��یر دّرن��ده تاو

یالن��ش همه نیک مردان و ش��یر            
که هرگز نشدشان دل از رزم سیر

بس��ی ب��ر نیام��د بری��ن روزگار            
که آن ترک س��یر آم��د از کارزار

س��ه بهره ز توران سپه کشته شد            
س��ر بخت آن ترک برگش��ته شد

هم��ی ش��د گری��زان ت��ژاو دلیر            
پس��ش بیژن گیو بر س��ان ش��یر

خروش��ان و جوشان و نیزه بدست            
تو گفتی که غّرنده شیرست مست 

یک��ی نی��زه زد ب��ر می��ان ت��ژاو            
نمان��د آن زم��ان ب��ا ت��ژاو ایچ تاو

زره             روم��ی  بن��د  ب��د  گراین��ده 
گ��ره  بن��د  بگش��اد  و  بپیچی��د 

چن��گ             بیازی��د  نی��زه  بیفگن��د 
چو ب��ر کوه بر غ��رم ت��ازد پلنگ 

بدان س��ان که شاهین رباید چکاو            
ت��ژاو ت��اج  گرانمای��ه  آن  رب��ود 

ک��ه افراس��یابش بس��ر ب��ر نهاد            
نب��ودی ج��دا زو بخ��واب و بی��اد

پايان ضبط »ماهک« 
فیل��م کوتاه »ماهک« ب��ه تهیه کنندگی علی 
ملکی، س��تاره کاظمی و ب��ه کارگردانی علی 
ملکی و س��تاره کاظمی در تاریخ هفتم اسفند 
ماه به پایان رس��ید و این فیلم به زودی برای 
نمای��ش آماده می ش��ود. داس��تان ای��ن فیلم 
بیانگر مس��ائل بهداش��ت بلوغ زنان اس��ت که 
 ک��ودکان بدون آم��وزش اولی��ه وارد این دوره

 می شوند./سرنا 

ضبط »امشب ...« تمام شد 
فیلمبرداری فیلم کوتاه »امشب باران می بارد« 
پس از چند جلسه فیلمبرداری در شهر اصفهان 
به پایان رس��ید. امش��ب باران میبارد روایتگر 
زندگی زنی نویس��نده است که در مرز گذشته 
و آین��ده خود مانده و دیدار عش��ق قدیمی او 
را به گذش��ته برمی گرداند و…. فیلمبرداری 
فیلم کوتاه »امشب باران می بارد« پس از چند 
جلس��ه فیلمبرداری در شهر اصفهان به پایان 

رسید./صبا 

»رولت روسی« در »بهمن«
نمایش »رولت روس��ی« به نویسندگی محمد 
علوی نهاد و کارگردانی مس��عود اس��ماعیلی 
از امروز 1۶ تا 19 اس��فندماه در ۲ س��انس در 
مرکز همایش های بین المللی ش��هید آوینی 
فرهنگسرای بهمن به روی صحنه می رود. در 
خالصه داس��تان این اثر نمایش��ی آمده است: 
دکتری بداقبال مجبور است برای اثبات حرفش 
ب��ا جان خود بازی کن��د و در اثنای گفتگویی 
نف��س گیر متوجه رفتارهای بیمارگونه مراجع 

خود می شود و تصمیم می گیرد که.../ایرنا 
 

»ارغوان نامه« منتشر شد
اولی��ن ش��ماره از مجل��ه تخصصی مؤسس��ه 
مطالعات فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت علوم با 
عنوان »ارغ��وان نامه« با مدیر مس��ئولی رضا 
غالمی و سردبیری لیال اردبیلی به تازگی منتشر 
شد و روی پیشخوان مطبوعات آمده است./ایلنا 

»زندگی« آمد 
فیلم سینمایی »زندگی« به کارگردانی »الیور 
هرمان��وس« در پلتف��رم فیلم نت عرضه ش��د. 
»زندگی« داس��تان یک کارمن��د دولتی را به 
تصویر می کش��د ک��ه غرق در کار ش��ده و در 
خانه تنها اس��ت. زمانی که تشخیص پزشکی 
ب��ه او می گوی��د زمان��ش برای زندگ��ی کوتاه 
اس��ت، به دنبال تغییر روند زندگی اش می رود 
تا اینکه به نتایج جالبی می رس��د. »بیل نایی« 
 نقش این کارمند پابه سن گذاشته را ایفا کرده

 است./ایلنا 


