
  صاحب امتياز و مديرمسوول: الياس حضرتي
  جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري: بهروز بهزادي

  سردبير :  سيدعلي ميرفتاح
  معاون اجرايي: حجت طهماسبي

  مشاور مدير مسوول: محمد حضرتي
  رئيس سازمان آگهي ها:  علي حضرتي

 نشاني:خيابان ستارخان، خيابان كوثر دوم، بن بست مينو
  تلفن خانه:66124025 - 66124024    نمابر:66124021 

  توزيع: نشر گستر امروز    تلفن: 61933000   
  چاپ:نشر روزتاب    تلفن:44545076   

  اذان ظهر:13/04    غروب آفتاب: 19/40    اذان مغرب: 19/59     اذان صبح فردا: 4/58    طلوع آفتاب فردا : 6/27

info@etemadnewspaper.ir 
www.etemadnewspaper.ir
آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

Info@etemadnewspaper.irچهار شنبه  29  فروردين 1397، اول شعبان 1439، 18  آوريل 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 4067

تيتر مصور|انسان، زمين، زباله و چند داستان ديگر
آني دريني

انشاي بهاري ميكروسكوپ خصوصي من مزخرفات فارسیدر همين حوالي 

معماري كه س��اختماني را 
خالف جهت باد س��اخته يا 
براي خش��ت و پ��ي يك پل 
از مصال��ح خاص اس��تفاده 
كرده، هنرمندي ك��ه از آجر 
براي زيبايي نما و ساختمان 
استفاده كرده يا كاش��ي كاري و نقاشي هاي متفاوت 
را روي بنا كش��يده و... براس��اس آنچ��ه طبيعت در 
اختيارش قرار داده و البته آنچه نياز داش��ته، يك بنا 
را خلق كرده اس��ت. بنايي كه از گذش��ته تا به امروز 
مانده و حاال ما به آن مي گوييم؛ بناي تاريخي. ميراث 
مادي و معنوي كه از گذشته به ما رسيده و قرار است 
در آينده نيز براي نسل هاي بعدي بماند. اين ميراث 
ارزشمند، نمايش دهنده چگونگي زندگي انسان در 
دامن طبيعت در قرن هاي گذشته است. جغرافياي 
محيط و فرهنگ روزگار دور، در خشت به خشت اين 
بناها خود را نشان مي دهد و دريچه اي براي شناخت 
بيشتر گذشتگان به روي ما باز مي كند. همانطور كه 
نگهداري از اين آثار و مراقبت از آنها و همه آنچه از ما 
باقي مي ماند، براي نسل آينده محلي براي شناسايي 
زندگي و روزگار ما است. بناهاي تاريخي از اين جهت 
باارزش هستند و همين است كه روز جهاني بناهاي 
تاريخي توسط موسسه ايكوموس كه سازمان جهاني 
حفاظت از بناهاي به جا مانده اس��ت، تعريف ش��ده 
تا ارزش اين بناها يادآوري ش��ود. اين ميراث همانند 
محيط زيست، آثار فرهنگي به جا مانده از گذشته و... 
يك ميراث بزرگ است كه زيربنا و زيرساخت آينده 
و براي آيندگان است. كس��اني از اين ميراث بزرگ 
مراقبت مي كنند كه به آينده مي انديشند. انساني كه 
به آينده فكر مي كند، گذش��ته اش را حفظ مي كند. 
توسعه پايدار در سايه همين دريافت و توجه به ميراث 
گذشتگان و انتقال آن به آيندگان است. اين ميراث 
شبيه سرمايه اي اس��ت كه س��ودش به ما مي رسد 
و هيچ انسان عاقلي س��رمايه خود را نابود نمي كند. 
اين روز يادآوري مي كند نگهداري و حفاظت از اين 
س��رمايه هاي مادي و معنوي، مس��ير توسعه را امن 
و س��الم مي كند و اين زندگي و ميراث فقط از آن ما 

نيست و بايد ميراثدار آيندگان باشيم. 

جشنواره جهاني فيلم فجر 
در س��ومين دوره مس��تقل 
خود، از فردا آغاز مي ش��ود. 
ت��ا پي��ش از اي��ن همزمان 
ب��ا جش��نواره داخل��ي و در 
ميان��ي  روزه��اي  هم��ان 
بهمن ماه برپا مي ش��د و بابت كنجكاوي پيگيران 
س��ينماي ايران نس��بت به فيلم هاي ت��ازه ايراني، 
معموال بخش بين الملل آن به شدت بي رونق و كم 
مخاطب مي ماند.  تالش��ي كه در اين دو س��ه سال 
براي پا گرفتن باشگاه جش��نواره جهاني، برگزاري 
كارگاه هاي آموزشي و كاربردي و همچنين شكل 
دادن »فضا«ي گپ و گفت و تبديل شدن به پاتوق 
عالقه مندان س��ينما صورت پذيرفته به روش��ني 
نتيجه داده است. اما آنچه همچنان مهم ترين عامل 
در جذب مخاطب جدي خواهد بود، سطح و تفاوت 
و تمايز فيلم هاي حاضر است . وقتي از تعبير »تنوع« 
به عنوان عامل الزمه ه��ر مجموعه فيلم كه در يك 
جشنواره به نمايش در مي آيد، مي گوييم، خطري 
پيش رو اس��ت: اينكه تصور ش��ود داريم از ضرورت 
تنوع بخش هاي جش��نواره حرف مي زنيم تا احيانا 
براي خواست ها و س��ليقه هاي مخاطبان مختلف 
هر گوشه اي چيزي براي عرضه باشد. در حالي كه 
اتفاقا تعدد عناوين بخش بين المللي جش��نواره تا 
زمان برگزار شدن آن در كنار جشنواره ملي فجر از 
مشكالت اساسي و زمينه آشفتگي بود. بخش هايي 
كه بس��ياري اوقات حتي تعريف مش��خصي براي 
آنها نمي ش��د يافت . در حالي كه تن��وع را در گونه 
گوني آث��ار و به نمايش گذاش��تن س��اختارهاي 
نوين و متمايز از هم، نياز داريم. يكي از ناس��زاهاي 
رايج برخي دوره هاي جش��نواره كن اين اس��ت كه 
انتخاب كنندگان فيلم ها به آوانگارديس��م افراطي 
متهم مي شوند و نبود چند فيلم روايتگر سرراست 
در بخش اصلي، موضوع انتقادات گسترده مي شود.  
در فهرست فيلم هاي بخش مسابقه اصلي نويدي از 
اين تنوع ساختارها به گوش و چشم مي رسد. بايد 
دنبال كرد و ديد اين رعايت ل��زوم تنوع را در كليت 

جشنواره، چگونه در نظر گرفته شده. 

امسال هم مثل هر سال روزنامه ها نيمي 
از فروردين تعطيل بودند و حتي بيش��تر 
خبرگزاري ها و سايت هاي خبري هم در 
مسير اطالع رساني كار جدي نمي كردند. 

چراي��ي اي��ن اتف��اق را باي��د در اقتصاد 
ضعيف رس��انه كه ناش��ي از تغيير عادت 
مردم است، جس��ت وجو كرد چراكه اگر رس��انه هاي كاغذي 
و اينترنت��ي با رون��ق مخاطب روب��ه رو بودند و به عن��وان ابزار 
تبليغات تجاري عمل مي كردند، هيچ فرصتي را  براي انتش��ار 
از دست نمي دادند. اميدوارم با گشايشي كه در دولت روحاني 
در زمينه فشار بر مطبوعات و در كل رس��انه ها آغاز شده است 
ش��اهد دوران بازگش��ت اعتماد مردم به آنها باش��يم و بحران 
مخاطب كه تبديل به بحران فروش شده است، آهسته آهسته 
دس��ت از س��ر مطبوعات كش��ور بردارد.  من گرچه بخشي از 
كاهش فروش مطبوعات و حتي كت��اب را اقتصادي مي بينم و 
معتقدم به سبب تنگناهاي درآمدي، مطبوعات از سبد خريد 
بس��ياري از خانوارها خارج شده اس��ت ولي بخش بزرگ آن را 
ناشي از فشارهاي شديد مميزي طي ساليان گذشته مي دانم، 
فشارهايي كه باعث ش��د مطبوعات از وظايف ذاتي خود بسيار 
عدول كنند و براي گرفتار نشدن به مرگ زودرس از درون تهي 
شوند. كتاب هم چنين رويكردي را به دليل وجود مميزي از سر 
گذرانده است. اينك هر دو با اين پديده رو به رو شده اند كه مردم 

اعتمادي به آنها ندارند.
تنها راه پروار شدن مطبوعات و كتاب ادامه همين روشي است 
كه در دولت روحاني آغاز شده اس��ت. اين روش باعث مي شود 
كه در مرحله اول نويسندگان از اتوسانسور دست بكشند. فضا 
آماده طرح مطالبات و خواسته هاي مردم ش��ود و آنگاه دوباره 

اعتماد از دست رفته باز آيد. 
البته در اين مرحله دولت بايد ب��ه كمك بيايد و با يك جراحي 
عميق بند ن��اف بس��ياري از رس��انه ها را كه به س��ازمان ها و 
بنگاه هاي مختلف وابس��ته اند از نظر بودجه قطع كند تا دنياي 
رسانه پيشرفت خود را در نگاه مصرف كننده كه همان مخاطب 
اس��ت ببيند. در چنين فضايي رقابت ش��كل خواهد گرفت و 
همين رقابت باعث خواهد شد كه مطبوعات و در كل رسانه ها 
آيينه تمام نماي مردم شوند و تيراژ و فروش آنها افزايش يابد و 
كساني كه در اين رشته تخصصي ندارند و به ضرب و زور يارانه 
و بودجه هاي دولتي در فض��اي كنوني حض��ور دارند به جاي 

ديگري نقل مكان كنند.

نمی دانم لقلقه ی زبان شدِن 
برخی کلمه ه��ا و عبارت ها 
باعث تنبلی ذهنی اهل قلم، 
به خص��وص روزنامه نگاران، 
می ش��ود يا تنبل��ی ذهنی 
باع��ث لقلقه ي زبان ش��دن 
آن کلمه ها و عبارت ها. شايد بايد اين را هم بگذاريم 
کنار معمای هستی شناس��انه ي م��رغ و تخم مرغ. 
يکی از اين لقلقه ها، که زيادی هم لق می زند، همين 
»اين در حالی اس��ت که« و شکل های گوناگون آن 
است که اگر آن را از خبرنگار و روزنامه نگارجماعت 
بگيری، احتمااًل دچار اسپاسم انگشت وسط از نوع 
حاد می ش��ود؛ بس که آن را به جا و بی جا می چپاند 
توی متن. به استفاده از اين عبارت برای بيان تضاد، 
با هم��ه ی بدريخت��ی و حالل نازادگی اش، ش��ايد 
نتوان خرده ای گرف��ت، ولی ام��ان از وقتی که اين 
عبارت تبديل می ش��ود به آچار فرانسه ی نويسنده 
برای بازکردن تنبالنه ی هرگونه پيچ. و داد از وقتی 
که چنان لقلقله ي زبان می ش��ود که ديگر يادمان 
می رود قرار بوده آن را ب��رای بيان تضاد به کار ببريم 
نه به جای واو عط��ف و نقطه و انواع ح��رف ربط در 
جايی که هيچ تضادی در جمله ه��ای پس و پيِش 
آن نيس��ت. مثاِل تن��وری می خواهي��د؟ جايزه ی 
پوليتزِر ۲۰۱۸ برندگان��ش را ديروز اعالم کرد. متن 
خبر در معتبرترين خبرگزاری مملكت را بخوانيد: 
"برندگان نهاي��ی جايزه ی پوليت��زر در بخش های 
گوناگون در حالی اعالم ش��د ک��ه جايزه ی بخش 
ادبيات داس��تانی به رمان »کمتر« نوشته ي »اندرو 
شين گرير« رس��يد و..." با اين »در حالی اعالم شد 
که« که پرتاب شده توی متن، من هم تأسف خودم 
را اعالم می کنم از اين که اين کتاب ها برنده شده اند! 
جز اين اگر بود، می نوشت: "برندگان نهايی پوليتزر 
در بخش های گوناگون اعالم ش��د و جايزه ی بخش 
ادبيات داستانی به رمان »کمتر« رس��يد و..." البته 
برخی دست به کيبوردان در ممکن کردن ناممکناِت 
نگارش فارسی چنان نيرومندند و خالق که چاره ای 
ندارم جز اين که از زبان موالنا بگويم شان: در آن حالی 

که حالم بازجويی / محالی را ميّسر می توان کرد!

این در حالی است که!نوروز با رسانه خوش است  جشنواره جهاني از فردابراي آینده، گذشته را حفظ كن
رضا   شکراللهیبهروز  بهزاديامير   پوريا احمد محيط طباطبايي 

تخته   سياه حركات موزون

ماه گذشته كيم استنلي روبينسون، نويسنده مجموعه داستان هاي علمي- تخيلي مطلبي با اين مضمون در گاردين نوشت: 
»تنها راه نجات اين سياره، خالي كردن نصف زمين از انسان هاست« موضوعي كه استنلي مطرح كرد، با واكنش هاي زيادي 
روبرو شد و آلن ميچم، فعال محيط زيست با اش��اره به آن در بخش »نامه هاي هفتگي گاردين« توضيح داد: » من پيشنهاد 
استنلي را براي تخليه نيمي از زمين از جمعيت انساني خوانده ام و شايد اين ايده از جهاتي منطقي به نظر برسد، اما به احتمال 
زياد هيچگاه نمي تواند عملي شود. اگرچه من با رابينسون موافق هستم اما فكر مي كنم شايد ايده كاربردي تر اين باشد كه هر 
كدام از ما ضمن حضور در اين سياره، خط مشي خود را تا حدي تغيير دهيم. اين تغيير مي تواند با اصالح الگوي مصرف و رشد 

آغاز شود. بياييد اقدام جدي عليه مصرف گرايي كنيم و اميدوار باشيم اين سياره باقي بماند.«

ما مي توانيم تفاوت ایجاد كنيم
هرچند بهار است ولي سوز مي آيد/  سرماي چنين سخت در اين فصل نشايد

آن هيزم تر آه دگر دود ندارد/ آن كاپشن ساده دگر سود ندارد

وقتي شده پوشيده زمين از يخ و از برف/ تاثير ندارد دگر آن چانه پرحرف

هرچند بهار است ولي فصل بخاري است/ اين عاقبت و آخر آن فرد بهاري است

كاپشن بهاره

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


