
پای مدیریت های نفتی به ۱۸۰ درجه باز شد
برنام��ه »۱۸۰ درج��ه« جمعه ۲۷ اس��فند به مناظره 

درباره مدیریت های نفتی می پردازد.
 ای��ن برنامه با موضوع اقتصاد نفت روی آنتن ش��بکه 
افق می رود و قرار اس��ت به موضوع مدیریت های نفتی نیز 

پرداخته شود.
در این برنامه منصور معظمی اس��تاد دانشگاه و معاون 
س��ابق وزیر نفت و رس��تم قاس��می وزیر نفت دولت دهم 
ب��ه گفت وگو و مناظره با یکدیگ��ر می پردازند و به موضوع 
تحریم ها و شرایط ایران در دوره دولت دهم و اینکه تا چه 
حد رشد داشته ایم می پردازند. تولید بنزین، تغییر سوخت 
خودروها و استراتژیک بودن نفت نیز از دیگر مواردی است 

که در این برنامه بررسی می شود.
در س��ری جدید در هر قس��مت از برنام��ه با توجه به 
موضوع یک هیات همراه در برنامه حضور دارد که به تناسب 
بحث، نظر ۲ میهمان برنامه را مورد سوال قرار می دهند و 
یا مخالفت و موافقت خود را با آنها اعالم می کنند. در این 
برنامه نیز هاتف س��تاری دانش��جوی دکترای حقوق نفت، 
امیرحسین تبیانیان کارشناس صنعت نفت، رامین فروزنده 
پژوهشگر حوزه نفت و مریم خورشیدی خبرنگار اقتصادی 

پایگاه خبری توسعه »۱۸۰ درجه« را همراهی می کنند.
برنام��ه »۱۸۰ درجه« جمعه ها س��اعت ۲۰:۳۰ روی 
آنتن ش��بکه افق م��ی رود و تکرار آن نیز روز بعد س��اعت 

۹:۳۰ و ۱۴:۳۰ پخش می شود.

فراخوان همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد 
فراخوان چهارمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد 

از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری منتشر کرد.
 مرکز هنرهای نمایش��ی حوزه هنری س��ازمان تبلیغات 
اس��المی با همکاری س��تاد بزرگداش��ت ارتحال امام)ره( در 
راس��تای اهداف و سیاست های خود و به منظور ارج نهادن به 
شخصیت شامخ و تاثیرگذار بنیانگذار انقالب اسالمی؛ حضرت 
امام خمینی)ره(؛ و همچنی��ن پرداختن به قیام ۱5 خرداد و 
نقش و جایگاه آن در به ثمر رسیدن پیروزی انقالب اسالمی، 
چهارمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد )ویژه  آثار تئاتر 

خیابانی و محیطی( را در خردادماه سال ۹6 برگزار می کند.
موضوعات همایش شامل زندگی و سیره امام خمینی)ره( 
و سایر شخصیت های برجسته ی تاریخ انقالب اسالمی، نقش 
مبارزات امام خمینی)ره( در افشا و سقوط نظام شاهنشاهی، 
نق��ش قیام ۱5 خ��رداد در پیروزی انقالب اس��المی، نقش 
حماسه  عاشورا در پیروزی انقالب اسالمی، نقش مرجعیت و 
روحانیت در قیام ۱5 خرداد، نقش زنان در قیام ۱5 خرداد و 
پیروزی انقالب اسالمی و نقش و تاثیر شهدای تاریخ انقالب 

در به ثمر نشستن نهال انقالب اسالمی است.
ثبت اثر در سایت محافل و جشنواره های حوزه هنری 
و اخ��ذ کد رهگی��ری www.artfest.ir ص��ورت خواهد 
گرفت. مهلت ثبت تقاضا و ارسال فیلم اثر: ۱5 اردیبهشت 
۱۳۹6، اعالم نتایج ارزیابی: ۲5 اردیبهشت و زمان برگزاری 

همایش: ۱۳ تا ۱6 خرداد ۱۳۹6خواهد بود.

آلبوم موسیقی رگ خواب منتشر شد
آلبوم موسیقی »رگ خواب« با آواز همایون شجریان 
و آهنگ سازی س��هراب پورناظری توس��ط شرکت پخش 

»هنر شهر«، منتشر شد.
آلب��وم »رگ خواب« ع��الوه بر موس��یقی متِن فیلم، 
ش��امل چهار ترِک باکالم ازجمل��ه »آهای خبردار«، »رگ 
خواب«، »ابر می بارد« و »گریه می آید مرا« با اش��عاری از 
امیر خس��رو دهلوی، حس��ین منزوی و موالناست. این اثر 
توس��ط ارکستر موس��یقی فیلم SIF بلغارستان اجرا شده 
و تهمورس پورناظری، هوش��یار خیام و ِش��ین کاراسکو به 

عنوان تک نواز در آن حضور دارند.
»حمید نعمت اهلل« کارگردان فیلم »رگ خواب«  گویندگی 
متِن این اثر را برعهده داشته است؛ همچنین »دیوید گارنر« 
آهنگساز برجس��ته ی آمریکایی، »بردیا کیارس« آهنگساز و 
رهبر ارکستر و »آرین کشیشی« آهنگساز و نوازنده ی بیس؛ 

به عنوان تنظیم کننده در آن ایفای نقش کرده اند.
آثاِر باکالم این اثر متاثر از فضاهاِی متفاوتی اس��ت که 
ش��جریان و پورناظری پیش از این در آثارشان تجربه کرده 
بودند؛ قطعه ی »رگ خواب« با مطلِع »رو سر بنه به بالین« 
از موالنا که برای تیتراژ پایانی فیلم »رگ خواب« س��اخته 
ش��ده بود، را می توان در ادامه ی تجربه ی تیتراژ پایانی فیلم 
»آرایِش غلیظ« دانست؛ بخش هایی از موسیقی بی کالِم این 
اث��ر نیز متاثر از فیلم های دوران کالس��یک اروپاس��ت و در 

قسمت هایی از ارکستراسیون غربی بهره گرفته شده است.

فرهنگ باساک منتشر شد
مجموع��ه نفی��س و دو جل��دی »فرهن��گ باس��اک«؛ 
ریشه شناسی واژگان زبان لکی، توسط نشر پراکنده منتشر شد.

ای��ن فرهنگ لغت نوش��ته زب��ان  پژوه معاص��ر بهادر 
غالمی است که دربرگیرنده مقدمه، تاریخچه، دستور زبان 
لکی، ریش��ه شناس��ی واژگان لکی در اغلب زبان های دنیا، 
ترکیبات، کنایات و اس��تعارات زبان لکی همراه با نویس��ه 
لکی اس��ت که نویسنده در مدت زمانی بیش از دو دهه بر 
شیوه جستار و بررسی در نوشته  های پیشینیان، به شناخت 
درستی از نادرستی واژگان پرداخته است و همه فرهنگ  ها 
و نوشته   ها و نگاره   ها و انگاره   های گوناگون را بررسی کرده 
و به قول خودش همواره کوش��یده تا درس��ت  ترین واژه را 
در کنار درس��ت   ترین نیای خود بچیند و نزدیک   ترین گونه 

بیانی واژه را از میان لهجه   های گوناگون برگزیند.
نویس��نده پس از آنکه در مقدمه این فرهنگ لغت به 
جایگاه زبان لکی در دیگر زبان های هند و اروپایی و سامی 
و حامی پرداخته اس��ت ب��ه معرفی زبان لک��ی، واژه لک، 
پراکندگی قوم لک، ش��یوه نگارش، راهنمای نویسه لکی و 
دستور زبان منحصر به فرد زبان لکی را توجه داشته است 
و مصادر کامل، مجهول و متعدی زبان لکی را همراه با بن 
ماضی، بن مضارع، صفت مفعولی و پیش��وند های فعلی در 

جدول هایی بیان کرده است.
نشر پراکنده مجموعه دو جلدی »فرهنگ باساک« را 

با قیمت ۷5 هزار تومان منتشر کرده است.

آرام می گیریم 
سریالی که می توانست 

بیشتر از این ها موفق باشد
داس��تان خواندن همیش��ه جذاب اس��ت؛ 

منتق�د می�ز 
محسن غالمی

می ش��ود خیلی راحت ل��م داد روی مبل یا 
دراز بکش��ی روی زمی��ن و کت��اب و رمان 
بخوان��ی. پول کتاب خریدن هم نباش��د، خیالی نیس��ت؛ باالخره 
می ش��ود عضو کتابخانه ای، چیزی و یا جایی شد و جبران مافات 
ک��رد. ش��اید بگویی همین نیز س��خت اس��ت اینکه ک��ی، حال 

کتابخانه رفتن دارد. نمی دانم شاید از تنبلی ماهاست.
اینجاست که سرک می کشیم توی سینما و تلویزیون. همیشه 

هم گرفتاری از پول نداش��تن و ولخرجی کردن که نیست؛ از سر 
تنبلی  است همان چیزی که گفتم یا شاید فیلم و سریال دیدن که 
برای خیلی ها جذابتر اس��ت. خصوصا برای خود من! تازه می شود 
ب��ر عکس کتاب، تخمه و چ��ه می دانم پفک و تنقالت در حینش 
خورد و حواس��ت پرت نش��ود. اگر فیلمش دیدنی باشد که دیگر 

هیچ، همانی می شود که می خواهی. بیچاره کتاب و کتابخوانی!
زیادی مقدمه چیدم شاید؛ خب سینما را فراموش نکنید ولی 
حرف حساب این متن با سریال های تلویزیونی ا ست و مصداقی تر 
»آرام می گیریم«. حتما فکر می کنید چرا اینقدر نوش��تم تا بروم 
سراغ این س��ریال؟ بخاطر روایتی ا ست که اشاره شد از این بابت 
که چند سوژه خوب مخاطب پسند دارد. البته زیادی خوش ساخت 
نیست ولی توی نطفه داستانکی برای تعریف کردن داشت که این 

را هم جذاب تعریف نمی کند.
»آرام می گیریم« به قول معروف، سریال سر به هوایی نیست. 
ای��ن وس��ط چند تا قص��ه درگی��ری دارد، از ماجراهایی که برای 
خانواده ه��ا پیش می آید و روایتی ک��ه از لب مرز می کند. چندان 
بی سر و ته نیستند. یعنی سریال فضای پرتی ندارد. دست از قصه 
گفت��ن ظاهرا برنمی دارد ولی کاش الاق��ل اغراق نمی کرد. به این 

قسمت از ماجرا می رسم که منظورم چیست.
ش��روع س��ریال با دوربین خاص��ی که داش��ت، کمی اذیت 
می ک��رد که چرا قاب، فرمت ج��دی و خوش ریتمی ندارد آن هم 
وقتی همه چی��ز جفت وجور پیش می رف��ت؛ از معرفی کارکترها 
تا مقدمه چینی برای داس��تان که حرف حس��ابش واضح بود. ولی 
کم کم وا رفت خصوصا در کارگردانی. رس��ما مش��خص است که 
برای پول خرج نکردن، خیلی از سکانس ها را حذف می کنند مثل 

صحنه تصادف فاطمه ی مجموعه و مثال مرگ شوهر سابق. چقدر 
بد بازی می کنند برخی از اینها! 

ش��خصا از محتوا و چینش داستان بدم نیامد اما زیادی به در 
و دیوار می زند. الکی اغراق می کند بویژه بخش��ی که به ش��هدای 
مرزبان��ی و خرابکاری تروریس��تی و... می پ��ردازد. بخدا ما ارزش 
این رفقای خودمان را می دانیم چون از خودمان هس��تند ولی بد 
تصویرشان می  کنیم جوری که از روایت و فیلمنامه بیرون می زند 

و می رود که مرثیه بشود.
همینطور که مش��کل عدیده »آرام می گیریم« اتفاقا از جهت 
کارگردانی  اس��ت نه فیلمنامه. می شود برخی از سکانس هایش را 
براحتی حذف کرد تا روایتش نرم تر ش��ود. بطور نمونه دقت کنید 
به س��کانس های داخل رس��توران یا اسلوموشن از لحظه درگیری 
ب��ا خرابکاره��ا. اصال دکوپاژ با س��لیقه و با حالی ن��دارد. نه به آن 
هلی ش��ات گرفتن ه��ا و نه به زومی که توی رس��توران فقط روی 
یک میز و گفت وگوی به قول معروف خاله زنکی می کند. راس��تی 
چرا اصال مش��تری ندارد؟ کمی واقعی بسازید، مطمئن باشید به 

کسی برنمی خورد!
فیلمنامه دارد کش پیدا می کند و انگار کسی حواسش نیست 
طوری که هم��ه ژانری را توی مجموعه می بینیم. از عاش��قانه تا 
حادثه ای و... مخالف اینجور س��اختن نیستم ولی جوری که بشود 
ه��ر بخش از حکایت را به س��رانجام و فینال جذابی برس��انیم نه 
اینکه بی جهت، س��ر و ته قضیه را بهم بیاورند. می ش��د بازنویسی 
جدی روی فیلمنامه انجام داد. درست است که انتخاب لوکیشن ها 
اقتضای قصه هست ولی دریغ از پالنی که مخاطب را درگیر کند 

که مثال چقدر خوش ساخت باشد یا ... .

البت��ه منکر محتوای »آرام می گیریم« نمی ش��وم؛ خانوادگی 
ا س��ت و از ای��ن قضایا. عده ای را جذب کرده که خوش��ا به همت 
و دغدغه اش. یعنی ته فکر نویس��نده، حس می کنی که الکی ساز 
نیس��ت. صرفا از گل درشت کردن س��وژه خوشم نمی آید منظورم 
اغراق و زیادی بال و پردادنش است. معنی این لهجه های کرخت 
و مصنوعی که به یکی دوتا بازیگرش داده را نیز نمی نفهمم. چقدر 

بد حرف می زنند.
گرچه حاج ابراهیم که هوش��نگ توکلی باشد پرداخت خوبی 
دارد و تا حدودی مجید صالح��ی وگرنه بقیه واقعا چیزی ندارند. 
کپی پیس��ت نقش های قبلی  شان است. اینها توی زندگی شخصی 
همینطورن��د؟ کام��ران تفتی هم که ش��ده پای ثاب��ت نقش های 
تکراری و میدون شوش��ی! امان از عشق بازیگری که هرکسی فکر 
می کند می تواند شاخ غول بشکند. دقت کنید به بازیگران جوان و 

خلق الساعه سریال. عجب بازی! اینها را از کجا پیدا کرده؟
این مجموعه ش��اید بتواند نسبتا خانواده ها را راضی کند ولی 
س��اختش مثل متن، حرفه ای نیس��ت. قص��ه دارد ولی پرداخت 
حسابی نش��ده و متن را پاره پاره نش��ان می دهد. البته اشاره شد 
که نبود نبوغ و کلیش��ه های دکوپاژی رای��ج، از »آرام می گیریم« 
کاری س��اخته با سکانس هایی تکراری. س��ریالی که انگار تدوین 

خوش ریتمی ندیده و بی خود تایم قسمت ها را باال برده است. 
مطل��ب را زی��اده کش ندهم. زیرآب مجموع��ه را کلهم نزنیم. 
باالخره در بین س��ریال های االنه، کار مشتری  داری ا ست و می شود 
بزور هم که باشد، نشست و دید. وگرنه تا بخواهی سریال های خیلی 
از این بهتر س��اخته اند. ولی همینکه شبکه دو فهمیده که مخاطب 

دنبال چطور داستان هایی ا ست، جای شکرش باقی ا  ست.)فردا(
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 برگزاری ویژه برنامه تحویل سال
در جوار شهدای گمنام کهف الشهدا

وی��ژه برنام��ه تحوی��ل س��ال ۹6 در جوار ش��هدای گمنام 
کهف الشهدا برگزار می شود.

با توجه به اینکه لحظه تحویل س��ال جدید در ساعت ۱۳:5۸ و 
۴۰ ثانیه روز دوشنبه ۳۰ اسفندماه است، ویژه برنامه سال تحویل بعد 

از نماز ظهر و عصر آغاز خواهد. اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، قرائت 
قرآن، شعرخوانی، قرائت دعای فرج و دعای تحویل سال، پخش بیانات 

مقام معظم رهبری و پذیرایی از جمله برنامه های این روز است.
کهف الش��هدای تهران میزبان چهار ش��هید گمنام و شهید 

تازه شناس��ایی شده، مجید ابوطالبی اس��ت. سال ۱۳۸6 بعد از 
تدفین پیکر مطهر 5 ش��هید گمنام در کهف الش��هدای تهران، 
رهب��ر معظم انق��الب همزمان با ش��ب لیله الرغائب در جوار این 

شهیدان حضور پیدا کرده و مزار مطهرشان را زیارت کردند.

تجربه تلخ در 18 سالگیفرهنگستان
خ��ودش تعری��ف می کند آن زم��ان که مهیای 
عملی��ات والفجر ۱۰ می ش��د هجده س��ال بیش��تر 
نداشت، البته صحنه های زیادی را از زمختی جنگ 
دیده ب��ود و مانند هجده س��اله های دیگر بی تجربه 
نبود اما باز هم دیدن قس��اوتی که صدام در قتل عام 
5 هزار زن، کودک، کش��اورز و کارگ��ر به خرج داد 
برای��ش قابل تحمل نبوده اس��ت. ب��ه چند روز قبل 
از بمباران ش��یمیایی بر می گ��ردد، آنجا که به دلیل 
تمرک��ز عراقی ها در جن��وب قرار ش��د نیروهای ما 
عملیاتی در ش��مال غ��رب انجام بدهن��د تا تمرکز 

عراقی ها از فاو برداشته شود.
می گوید: »بسیجی بودم و ۲۳ اسفند قرار شد در 
یگانی در سردشت مستقر شویم؛ بارندگی های شدید 
ک��ه در منطقه صورت گرفته بود باعث س��ختی تردد 
شده بود اما بچه ها گالیه ای نداشتند و پیش می رفتند؛ 
بمباران شیمیایی از روستای جلیله شروع شد، قبل از 
بمباران گس��ترده شیمیایی که در حلبچه اتفاق افتاد 
هم مواردی منطقه را بمباران شیمیایی کرده بودند اما 

نه به شدتی که در این شهر دیده بودیم.«
از زمانی می گوید که در گردان حنین با فرمانده 
حاج اکبر نظری و س��ردار رس��ول ایوانی عملیات را 
شروع کردند: »مسیر به شدت سخت و سنگالخی و 
باران زده بود و فاصله دو نیرو از یکدیگر به س��ختی 
کار افزوده بود؛ می توان گفت که در مسیر نیروها دو 
روز راهپیمایی داشتیم تا به هدف برسیم، استتار در 
طبیعت را آموخته و به آرامی پیش می رفتیم ارتفاع 
ش��ندر اولین هدف��ی بود که تس��خیر کردیم. هنوز 
ش��رینی موفقی��ت عملیات تمام نش��ده بودکه وارد 
حلبچه شدیم. حلبچه که رسیدیم شیمیایی زدند.«

نوبت به گفتن از فضای ش��هر که می شود، کمی 
تامل می کند. هنوز بعد از گذش��ت س��ه دهه از حزن 
صدایش می توانی دردناکی صحنه هایی را که دیده است 
حس کنی؛ با همان حزن ادامه می دهد: »وارد شهر که 
شدیم شیمیایی زدند، اوضاع خیلی نابسامان بود؛ همه 

داد می زدند؛ خیلی از دوستان ما شیمیایی شدند.«
کم��ی مکث می کن��د و دوباره ادام��ه می دهد: 
»هیچ وق��ت صحنه های��ی را ک��ه در حلبچه دیدم 
فراموش نمی کنم، تعداد زیادی از کودکانی را که در 
آغوش مادران خشکیده بودند و از شدت تنفس گاز 
نفسش��ان باال نمی آمد و در ح��ال جان دادن بودند؛ 
مردم درج��ا در حال فرار در حال کار بر روی زمین 
زراعی مرده بودند.....وارد ش��هر که می ش��دی انگار 
وارد جایی ش��دی که در آن زمان ایستاده بود همه 
را به خواب عمیقی فرو برده بود. هنوز گاهی کابوس 

آن روز و آن سال ها را می بینم. می دانم جنگ است 
و صحنه های زمخت زیاد دارد اما وقتی صدام مردم 
کش��ور خ��ودش را آن طور بی رحمان��ه بمباران کرد 
صحنه های��ی فجی��ع به بار آورد ک��ه برای هیچ کس 
قابل تص��ور نبود؛ به عقیده من ای��ن اتفاق از واقعه 
هیروش��یما و ناکازاکی بدتر ب��ود چون حلبچه رفته 
رفته جان داد و قربانیان این شهر هنوز هم نفسشان 
خس خس ک��رده و ب��ا تبع��ات ش��یمیایی زندگی 

می کنند.«

دردناک ترین سکانس واقعی
هنوز حالش جا نیامده که با س��وال ما دوباره به 
فکر فرو می رود. وقتی قرار می ش��ود از دردناک ترین 
صحنه ای که در حلبچه دیده بگوید می ماند از نوزاد 

ش��یرخوار و جان دادن در آغوش م��ادر بگوید یا از 
پیرمرد کش��اورز و جان دادن در کنار محصوالتش...

یا... باالخره تصمیم��ش را می گیرد و می گوید: »در 
حلبچ��ه مادری را دیدم ک��ه یکی از فرزندانش را به 
کول می کش��ید و یکی را هم دنبالش می کش��ید و 
ص��دام را نفرین می کرد. این صحنه که در نهایت به 
جان دادن هر س��ه نفر ختم شد را هیچگاه فراموش 

نمی کنم.«

کمک های ایرانیان به داغداران حلبچه
»چند س��اعت بع��د از ای��ن جری��ان نیروهای 
ایران��ی آمدند و تمام البسه ش��ان را ب��ه مردم دادند 
تا لباس هایش��ان را تعویض کنند و مردم را از ش��هر 
خ��ارج کردند. چراک��ه عوارض ش��یمیایی می تواند 

مدته��ا در منطقه بماند. هنوز هم معتقدم که ارتش 
صدام جنایتی کرد بزرگتر از ناکازاکی و هیروشیما و 
آنهایی که چشمشان را بر این جنایات بزرگ بستند 

نیز در این جنایت شریکند.«
او ادامه می دهد: »در چند روز بعد به روستاهای 
اط��راف حلبچه هم س��ر زدیم. در روس��تای عنب و 
خرم��ان ه��م وضع به همی��ن منوال ب��ود و دل هر 
انس��انی از دیدن شدت جنایات شکل گرفته در این 
مناط��ق به درد می آمد. چند روز بعد هم که مجددا 
برای منتقل کردن ادوات وارد شهر شدیم هنوز شهر 
بوی مرده می داد و جسدها را می توانستی در گوشه 
و کنار پیدا کنی که از ش��دت تنگ آمدن نفسشان 
ش��هید ش��ده بودند. واقعا هنوز تکرار این خاطرات 

حالم را منقلب می کند.«
او می دان��د ک��ه نتیج��ه جن��گ جز کش��تن و 
کش��ته شدن نیس��ت اما نه اینکه با گاز شیمیایی و 
ناجوانمردانه خانواده هایی را از ریشه نابود کنی و به 
روی خودت نیاوری، حساب رزمندگان با افراد عادی 
و نوزادان و کودکان به ش��دت متفاوت است. از همه 
این صحنه ها دردناک تر این بود که حکومت مرکزی 
آمده بود مردم خودش را به فجیع ترین شکل ممکن 

قتل عام کرده بود.
ب��رای درک بهتر این ماجرا ام��ا برایمان مثالی 
می زند: »در جن��گ صحنه های دلخراش زیاد دیدم 
یکی از صحنه ها احمد تقوایی را در عملیات کربالی 
۴ ب��ا توپ مس��تقیم هدف ق��رار دادند ک��ه مقابل 
چش��مانمان بدنش متالشی شد و چیزی از آن باقی 
نماند، این ش��هید بزرگوار جزو دوستان من بود که 
دیدن صحنه ش��هادتش برایم سخت و دلخراش بود 
اما ب��از هم می گوی��م جنایت حلبچ��ه از هر جهت 

فجیع تر بود.«

شیمیایی شدن
می گوید اثرات شیمیایی حلبچه ماندگار است، 
خودش هم جزو کس��انی است که ش��یمیایی شده 
و ریه و پوس��تش درگیر ماجرای حلبچه اس��ت. در 
بیان این واقعه ادامه می دهد: »ماس��ک داشتیم اما 
نمی شد شبانه روزی از آن استفاده کرد، ضمن اینکه 
از زمانی که عامل شیمیایی زده می شود تنها ۹ ثانیه 
فرص��ت داری ماس��ک را زده و ری��ه ات را محافظت 
کنی؛ آنج��ا وقتی درگیر رزم و کاره��ای اینچنینی 
هس��تی وقت نمی کن��ی؛ به ندرت رزمن��ده ای پیدا 
می شود که به موقع ماسک بزند؛ البته جدای از این 
واقعه عارضه های پوستی که گازهای شیمیایی به بار 

می آورند را نمی توان کنترل کرد.«

او ادام��ه می دهد: »آن زمان خیلی ش��یمیایی 
ش��ناخته شده نبود و نمی دانس��تیم برای پاکسازی 
چ��ه کار بای��د ک��رد. یادم اس��ت بعد ک��ه به عقب 
برگش��تیم، همه تجهیزات م��ان را گرفتند و همه ما 
را در اس��تخری انداختند تا مثال پاکس��ازی شویم. 
همرزمان زیادی به خاطر ش��یمیایی شهید شدند و 
االن نیز کسانی هستند که آثار باالی جانبازی دارند. 
مانند جعفر علی آبادی و آقای جهان ش��اه که حدود 
۷۰ درص��د ریه ش��ان درگیر اثرات تنف��س گازهای 

شیمیایی شده است.«

مشکالت تامین دارو
با وجودی که خودش بعد از جنگ درس خوانده 
و تا مقطع دکتری جغرافیایی سیاسی را ادامه داده و 
مدرس دانشگاه  بوده، اما ابایی از گفتن این ندارد که 
جانبازان ش��یمیایی از لحاظ تامین دارو در مضیقه 
هستند و گاهی مجبور می شوند به دلیل کمبود دارو 

از داروهای مشابه هندی استفاده کنند.
نس��بت به مردم خوش بینی خودش را از دست 
نداده و معتقد است که »من احساس می کنم همان 
همبستگی  س��ال های جنگ اکنون هم وجود دارد، 
اما گاهی سیاستمداران کاری با اعتماد مردم کردند 

که کمتر به مسئوالنشان اعتماد می کنند.«

از حلبچه تا شهادت در سوریه
در جایی از صحبتش آنجا که از عملیات والفجر 
تیپ حنین با فرماندهی ح��اج اکبر نظری می گفت؛ 
این را هم گفت که »چند ماه قبل حاج اکبر در سوریه 
ش��هید شده اس��ت.« او البته ماجرا را اینطور تعریف 
ک��رد: »هر دو با هم ب��رای اعزام به س��وریه ثبت نام 
کردیم، افراد با رنج س��نی متفاوت برای ثبت نام آمده 
بودند، اما به خاطر اینکه بازنشسته ارتش بودم گفتند 
صالح نیست شما را به سوریه اعزام کنیم. همین شد 
که حاج اکبر رفت و ش��هید ش��د و من باز هم ماندم 
تا خاطرات تلخی های جنگ برایم مرور شود و دستم 

کوتاه از رسیدن به شهادت باشد.«
صحبت ک��ه به این قس��مت می رس��د ترجیح 
می دهد حزن صدایش را با ش��عری از سردار باقری 
ترکی��ب کرده و به گفت و گ��و خاتمه دهد؛ اینطور 
می ش��ود که با گفتن این ش��عر مصاحب��ه به پایان 

می رسد:
»ما ساکن کوچه های بی بارانیم
سرگشته این وادی بی یارانیم 

پرسی اگر از حلبچه و آنچه گذشت
جامانده روز تلخ بمبارانیم«

 ۴ فیلم در شبکه نمایش خانگی
به نمایش در می آیند

در جلس��ه ۱5 اسفندماه شورای صدور پروانه نمایش 
خانگی با عرضه ۴ عنوان فیلم در ش��بکه نمایش خانگی 

موافقت کرد.
در جلسه ۱5 اسفند شورای پروانه نمایش خانگی که 
با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم های »روز 
مبادا« به تهیه کنندگی محمد احمدی و کارگردانی فائزه 
عزیزخانی، »گورداله« به تهیه کنندگی و کارگردانی نادره 
ترکمانی، »مصاحبه« به تهیه کنندگی سیدمحسن اورنگ 
و کارگردانی رسول محمدی و »آگوست« به تهیه کنندگی 
مهدی مطه��ر و کارگردانی محمد اس��فندیاری موافقت 

شد.
همچنی��ن در این جلس��ه ب��ا عرضه ۲ عن��وان فیلم 
خارجی و هفت عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جش��نواره ها 

موافقت به عمل آمد.

ویژه برنامه های نوروزی تئاتر برج آزادی 
مشخص شد

ویژه برنامه ه��ای ن��وروزی تئاتر ب��رج آزادی با عنوان 
»نوروز با آزادی« مشخص شد.

در عرص��ه تئات��ر برنامه ها ش��امل نمایش مجس��مه 
متح��رک رودکی و مرد بارانی اث��ر محمدرضا فالحیان از 
دوم ت��ا دوازده��م فروردین ماه س��اعت ۹ صبح تا ۲۰ در 

نگارخانه بوستان برج آزادی برگزار می شود.
نمایش پادش��اه تنبل و پدر بزرگ دانا ویژه کودکان 
به نویس��ندگی و کارگردانی علیرضا قربان زاده از چهارم 
تا شش��م فروردین با ۱6 اجرا در سالن ایران شناسی اجرا 

می شود.
بناب��ر این گزارش، همچنین نمای��ش خیابانی نیز از 
چهارم تا نهم فروردین با ۱۲ اجرا در سطح میدان آزادی 

برگزار خواهد شد.

جشنواره نماز در فضای مجازی نشان می خواهد
دبی��ر اولین »جش��نواره سراس��ری نم��از در فضای 
مج��ازی« ضمن بی��ان اینکه تاکنون ه��زار و ۳۰۰ اثر به 
دبیرخانه جش��نواره ارسال شده اس��ت، از اعالم فراخوان 

طراحی نشان برای این جشنواره خبر داد.
حجت االس��الم محمد کریمی، دبیر اولین »جشنواره 
سراسری نماز در فضای مجازی« در گفت وگو با خبرنگار 
فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا درباره این جشنواره گفت: 
تاکنون هزار و ۳۰۰ اثر به دبیرخانه ارس��ال شده است و 
در تمام بخش های این جش��نواره شرکت کننده داشتیم. 
در این بین در بخش عمومی که ش��امل ایجاد وب سایت 
و وبالگ، ش��بکه های اجتماعی )کان��ال نماز(، آلبوم های 
تصویری نماز با اولویت طرح های گرافیکی، اس��تیکرهای 
نماز، پاورپونت سازی است، بیشترین استقبال را داشتیم.

وی درب��اره کیفی��ت آثار رس��یده ب��ه دبیرخانه این 
جشنواره گفت: خوش��بختانه بیشتر شرکت کنندگان هم 
در بخش عمومی و بخش خصوصی هم راستا با محورهای 

جشنواره آثار خود را ارسال کردند.
کریمی ب��ا بیان اینکه در حاش��یه اولین جش��نواره 
سراسری نماز، فراخوان طراحی لوگوی جشنواره داده ایم،  
افزود: از آنجایی که این جشنواره بناست به صورت دائمی 
برگزار ش��ود، در صدد طراحی نش��ان بر آمدیم و در این 
راس��تا فراخوانی عمومی برای طراح��ی آن اعالم کردیم. 
مهل��ت این فراخوان ت��ا تاریخ 5 فروردین ماه ۹6 اس��ت 
و تاکنون ۴۰۰ لوگو به دبیرخانه ارس��ال ش��ده اس��ت. از 

لوگوی برگزیده در اختتامیه جشنواره رونمایی می شود.
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با تأکید 
بر اینکه مهلت ارسال آثار به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، 
اظهار کرد: مهلت ارس��ال آثار تا ۱5 فروردین ماه اس��ت و 
این مدت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. در همین زمان 
مرحله اولی داوری و در ۲5 اردبیهش��ت ماه مرحله نهایی 
آن انجام می ش��ود. همچنین فرم داوری در س��ایت این 

دبیرخانه در معرض شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

»بهاریه کتاب« میهمان کتابشهرهای ایران می شود
طرح »بهاریه کتاب« همزمان با ایام نوروز س��ال ۹6 
در ش��عبه های مختلف کتابش��هر در سراسر ایران به اجرا 

در می آید.
 دومین طرح »بهاریه کت��اب« همزمان با ایام نوروز 
س��ال ۹6 در ش��عبه های مختلف کتابش��هر ای��ران برپا 

می شود.
حامد ش��فیق، مدیرعامل کتابشهر ایران با اعالم این 
خبر گفت: در ایام نوروز بهترین عیدی به اعضای خانواده، 
دوس��تان و آش��نایان، کتاب و محصوالت فرهنگی است، 
کتابش��هر ایران با هدف تامین عیدی فرهنگی و با توجه 
به اس��تقبال خوب شهروندان عزیز از بهاریه ۹5 همزمان 
ب��ا ایام ن��وروز ۹6، طرح فروش وی��ژه »بهاریه کتاب« در 

کتابشهرهای ایران را برگزار می  کند.
وی افزود: شهروندان می توانند از ۲۸ اسفند تا پایان 
۱۳ فروردی��ن با مراجعه به ش��عبات  مختلف کتابش��هر 
از تس��هیالت ط��رح بهاریه کتاب و محص��والت فرهنگی 

بهره  مند شوند.
ش��فیق گف��ت: ای��ن فروش��گاه زنجی��ره  ای کتاب و 
محصوالت فرهنگی با ش��عار محوری »کتاب شهر، کتاب 
فروشی خانواده« سبد اقالم فرهنگی مورد نیاز خانواده  های 
ایرانی از هر سن و طبقه  ای را عرضه می  کند که این سبد 
کاالیی شامل کتاب، محصوالت فرهنگی، لوازم و التحریر 
و نوشتار متناسب با فرهنگ ایرانی، کتب درسی و کمک 
درس��ی، بازی  های آموزشی و فکری، محصوالت صوتی و 

تصویری و کتاب  های کاربردی است.
او ب��ا بیان اینکه طرح بهاریه همچون طرح »عیدانه« 
با هدف تس��هیل دسترسی ش��هروندان به اقالم فرهنگی 
مورد نیاز خانواده  هاست، تصریح کرد: هدف کتابشهرهای 
ایران اعتیاد مردم به اقالم خوب و مفیدی به اس��م کتاب 
اس��ت؛ برای اینک��ه زندگی یعنی عادت، ب��رای همین به 
مردم توصیه می  کنیم »به مطالعه عادت کنید«، طوریکه 
اگ��ر روزی مطالع��ه نکردند احس��اس کنن��د، چیزی کم 

دارند.
ش��فیق با بیان اینکه اق��الم فرهنگی با اجرای بهاریه 
ب��ا تخفیف  ه��ای ویژه نوروز به ش��هروندانی که ش��عبات 
کتابش��هر در شهر محل سکونت و س��فر آنها دایر است، 

عرضه می شود.
عالقمن��دان برای دریاف��ت اطالعات بیش��تر درباره 
ای��ن ط��رح ن��وروزی، پراکندگ��ی جغرافیای��ی، آدرس، 
نش��انی و فعالیت  ه��ای ۴۲ ش��عبه کتابش��هر می  توانند 
 ب��ه پای��گاه اطالع  رس��انی ای��ن موسس��ه ب��ه نش��انی

www.ketabshahr.com مراجعه کنند.

گفت وگویی به بهانه سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه؛

جامانده روز تلخ بمبارانیم
نمای نزدیک

ه��ر چند پی��روزی گس��ترده و آزاد س��ازی 

گف�ت و گ��و
مائده شیرپور

مناطق وسیعی از شهرهایی که توسط رژیم 
بع��ث م��ورد تج��اوز ق��رار گرفته ب��ود در 
عملیات والفجر 10 باعث ش��د که ام��ام خمینی)ره( پیامی برای 
پی��روزی ای��ن عملیات ص��ادر کرده و ب��ه رزمن��دگان خداقوت 
بگوی��د اما جنایاتی که در حلبچه توس��ط صدام صوت گرفت به 
ق��دری تلخ بود ک��ه حتی می توان این اتفاق را وحش��تناک ترین 
فاجعه قرن نامید. امروز س��الگرد مردمان ش��هری اس��ت که به 
ج��رم حمای��ت از حق به خاک و خون کش��یده ش��دند، س��الگرد 
روزی ک��ه مادران م��رگ فرزندانش��ان را در آغوشش��ان حس 
کردن��د و بع��د ب��ا دردی جانکاه پرکش��یدند. به همی��ن بهانه با 
صادق خس��رو، کس��ی که در آن س��ال ها در کالبد ی��ک رزمنده  
ب��رای انجام عملی��ات والفجر 10 ب��ه منطقه اعزام ش��ده بود و 
جنایت��ی ک��ه در حلبچه اتف��اق افت��اده را به عینه دیده اس��ت 

همکالم ش��دیم. اس��فند 1۳۶۶ بود، چند روز بیشتر به تحویل سال نمانده بود اما برای آنهایی که 
چند س��ال بود طعم تلخ جنگ را چش��یده بودند گذر فصل ها تنها در این حد که چقدر می تواند در 
رون��د عملیاتش��ان تغییر بگذارد مهم ب��ود؛ نه خبری از خرید عیدانه و ریخ��ت و پاش های عجیب و 
غریب بود و نه حتی صدای ترقه ای به بهانه چهارشنبه س��وری ش��نیده می ش��د، البته در طول سال 
م��ردم صدای آه و ناله و گریه زیادی را از بی رحم هایی که صدام مس��بب آن بود می ش��نیدند. در 
چنین ش��رایطی عملی��ات والفجر 10 پی ریزی ش��د، عملیاتی که بخش وس��یعی را آزاد کرد و البته 
تلف��ات س��نگینی ه��م ب��ا توجه به بمب��اران ش��یمیایی حلبچه ب��ه ب��ار آورد. البته اغل��ب تلفات از 
عراقی های مرزنش��ین س��اکن ش��هر حلبچه بود که ظلم صدام را دیده و به کمک رزمندگان ایرانی 

که در حال مقابله با سپاه کفر بودند آمده بودند.


