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بخت یاری موسیقایی قطب الدین

 ۲۰کشور میهمان نمایشگاه کتاب تهران

مدیــر بخشبینالملــل نمایشــگاه کتــاب از حضور ویژه کشــور
سوریه و افغانستان در نمایشــگاه کتاب سالجاری و نیز حضور
فرهنگ نمایندگانی از  ۲۰کشور دنیا در تهران خبر داد.
احمد شاکری مدیر بخش بینالمللی نمایشگاه کتاب تهران اعالم کرد :در ساختار
تازه نمایشگاه کتاب تهران ،کمیته امور بینالملل تبدیل به بخش شد و بر راستایی
چابکســازی نمایشــگاه تصمیم گرفته شــد که این بخش به شکلی چابکتر و در
ســاختاری تازه و کوچکتر به فعالیت بپردازد .در این ســاختار تازه در چهار شــکل
میهمانان بورســیه ،بازار جهانی کتاب ،نشســتها و غرفههای میهمانان خارجی
نمایشــگاه بــه فعالیتهای بخش بینالمللی نمایشــگاه تعریف شــد که طی آن
جدای از  ۲۰کشــور نمایندگانی از مؤسســات نشر  ۱۰کشور دنیا نیز در بخش ناشران
خارجی حضور پیدا میکنند.
وی با اشــاره به دعوت از مدیران نمایشگاههای کتاب فرانکفورت ،پاریس ،بغداد،
مسکو و بولونیا برای حضور در نمایشگاه تهران گفت :درباره حضور مدیر نمایشگاه
کتاب فرانکفورت در این رویداد منتظر پاسخ ایشان هستیم و مدیر نمایشگاه کتاب
بولونیا نیز بهدلیل تغییر زمان نمایشــگاه در سالجاری و حضورشان در نمایشگاه
کتاب آرژانتین نمیتوانند در ایران حضور داشته باشند و کشور عراق نیز در سطح
مدیر نمایشــگاه بــرای حضور در این رویــداد اعالم آمادگی کرده اســت .همچنین
قــرارداد تبادل غرفه میان نمایشــگاه کتاب تهران و آذربایجــان نیز در تهران امضا
خواهد شد و روسیه نیز در غرفهای چهل متری حضور خواهد داشت.

«چنــدان آشــناییای با موســیقی ســاز
و آوازی نــدارم ،چــرا کــه در ایــن زمینه
آموزشــی ندیــدهام امــا ایــن بخــت
را داشــتهام کــه بهتریــن دوســتانم
موزیســین باشــند و بــا ایــن دوســتان
بزرگ شــوم .خانواده من اهل طریقت
قادریهانــد و به واســطه موســیقیهایی
کــه در خانقاههــا میشــنیدم الفتــی
دیرینه با موســیقی داشتم .بعدها هم

که به مطالعه تاریخ موســیقی شــرق و
غــرب روی آوردم ،موســیقی را با دقت
پیگیــری میکــردم ».اینهــا بخشــی از
صحبتهــای قطبالدیــن صادقــی
اســت؛ نویســنده ،فیلمنامهنویــس،
مترجــم و کارگــردان تئاتــر و البتــه
عالقهمنــد جــ ّدی موســیقی.او راوی
داســتان «آرش کمانگیر» بــود آلبومی
بــر اســاس منظومــه آرش کمانگیــر

سیاوش کســرایی به خوانندگی شهرام
ناظری و آهنگســازی پژمان طاهری که
اســفند ماه ســال گذشــته منتشــر شد و
البته نخســتین اجرای آن هم با حضور
ایشــان روی صحنــه رفــت .صادقــی
شــناخت بســیار خوبــی از موســیقی
مقامــی کهــن ایــران زمیــن دارد و
درگفتوگو با «موسیقی ما» اشعاراین
آلبــوم را حماســیترین و پرشــورترین

شعر نو فارسی میداند که عالوهبر روح
حماســی یــک روح تراژیک هــم در آن
جای گرفته اســت؛ تنهایــی قهرمان .او
میگوید :این لحظات عاطفی ،حســی،
تنهایــی و رؤیارویــی با مــرگ چیزهایی
بــود کــه در ایــن شــعر میشــناختم و
حتــی در دوران محصــل بودنــم آن را
از بــر کرده بــودم .قطبالدین صادقی
در ادامــه میافزایــد :موســیقی مقامی

پر از اندیشــهها و لحظات بزرگ اســت
که فقط یــک حس را توصیف نمیکند
بلکــه اندیشــه هــم در آن جــای گرفته
اســت .مــن صاحــب مجموعــهای از
بهترینهای موســیقی دنیا هســتم و از
ایــن اتفاق خوب بســیار ســود بــردهام.
موســیقی نقــش بزرگــی در تربیت من
بهعنــوان انســان و همچنیــن روحیات
معنوی و تربیت هنریام داشته است.
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جنگ و ناکامی؛ تصویری خالصه از جهان

فروغ عالیی و عنایت اسدی ،دو عکاس ایرانی جایزه اول و سوم را در دو بخش از آن خود کردند

برگزاری آیین دیدار «بهاریه» فیلم کوتاه

آیین دیدار «بهاریه» فیلم کوتاه گروه ســینمایی «هنر و تجربه»
روی خـط شــامگاه روز دوشــنبه  ۲۶فروردیــن مــاه ســاعت  ۲۰بــا حضــور
خـــــــبر اصحاب رسانه ،هنرمندان و صاحبان آثار در موزه سینمای ایران
برگزار میشود« .بهاریه» فیلم کوتاه متشکل از مهمترین فیلمهای کوتاه سال ۹۷
اســت که از ششــم فروردین ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز
کرده است و همچنان اکران آنها در سینماهای تهران و شهرستانها ادامه دارد.

«دختر گریان در مرز» ،جان مور

عکسهای فروغ عالیی در بخش مجموعه عکس داستان ورزشی رتبه اول را به دست آورد

پوستر انگلیسی «سونامی» رونمایی شد

پوستر انگلیسی فیلم سینمایی «سونامی» نخستین ساخته میالد صدرعاملی در
آستانه اکران در جشنواره جهانی فیلم فجر با طراحی مهدی طالقانی رونمایی شد.
این فیلم ســینمایی به چالشهای رقابتی ورزشــکاران میپردازد و فیلمنامه آن را
میالد صدرعاملی و علی اصغری به طور مشترک به نگارش درآوردهاند.

«دوزیست» با هادی حجازی فر کلید خورد

با اضافه شدن هادی حجازی فر و یک چهره جدید به جمع بازیگران «دوزیست»،
فیلــم تــازه برزو نیکنــژاد در تهــران جلوی دوربیــن رفت«.دوزیســت» یک فیلم
اجتماعی به تهیهکنندگی سعید خانی است.

معرفی هفت فیلم «جام جهاننما» در جشنواره جهانی فجر

 ۷فیلم خارجی دیگر از فهرســت آثار بخش «جام جهاننما» در ســی و هفتمین
جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شــد.فیلم «به دور از ساحل»« ،به بازی گرفته
شــدگان»« ،خنــده»« ،حمیــد»« ،ســفره ماهی»« ،ساشــا اینجــا بــود» و «رودخانه
عمیق» برای حضور در بخش «جام جهاننما» معرفی شدند.

همنوایی علیرضا افتخاری و همایون پرنیا با سیلزدگان

علیرضا افتخاری و حسین پرنیا قصد دارند کنسرتی را به زبان فارسی و لری برگزار
کنند و عواید آن را به ســیلزدگان اختصاص بدهند.این کنســرت  ۷اردیبهشتماه
ســاعت  ۲۱در تاالر اندیشــه حوزه هنری برگزار میشــود و اعالم شده تمامی عواید
فروش بلیت آن به ســیلزدگان اهدا میشود.قیمت بلیتهای این اجرا  ۵۰تا ۱۱۰
هزار تومان تعیین شده است.

اولین کنسرت ارکستر ملی ایران در سال جدید

ارکســتر ملی ایران اولین کنســرت ســال جدید خود را چهارم و پنجم اردیبهشــت
در تاالر وحدت برگزار میکند.قرار اســت در این کنســرت آثار پیمان ســلطانی اجرا
شــود و روبن آساتریان بهعنوان رهبر میهمان ارکســتر ملی ایران را در این کنسرت
هدایتخواهدکرد.مهدیامامی،پارساحسندختوعلیرضاوکیلیمنشبهعنوان
خواننده در این اجرا در کنار ارکستر ملی خواهند بود.

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی دفتر موسیقی

علی ترابی مدیر کل دفتر موسیقی در حکمی سحر طاعتی را به سمت مدیر روابط
عمومی این دفتر منصوب کرد.

انتشار دو رمان رده نوجوان از شاهین رهنما

شاهین رهنما ،شاعر و نویسنده کودک و نوجوان از انتشار دو رمان رده نوجوانش در
چند روز آینده خبر داد .رهنما شاعر و نویسنده کودک و نوجوان گفت :دو رمان «چو
پا چو» و «در سینهام اسبی میدود» را برای مخاطبان نوجوان به «انتشارات سوره
مهر» سپردهام که قرار بود پیش از عید منتشر شود ولی به سال  ۹۸افتاد و قرار است
همین روزها منتشر و روانه بازار کتاب شود.

انتشار اولین مجموع ه داستان زنانه دفاعمقدسی

اولین مجموع ه داستان حوزه ادبیات دفاع مقدس با محوریت زنان و حضورشان
در جنگ بزودی توســط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر میشود.
دبیری مجموعهداستان «یخدربهشت» به عهده سیده عذرا موسوی از نویسندگان
ادبیات داستانی است که نامزد جایزه پروین اعتصامی بوده است.

فراخوان گالری «مژده» برای کمک به سیلزدگان

«سازینه» برای سیلزدگان کنسرت برگزار میکند

پیمان بزرگ نیا ،پژوهشگر موسیقی نواحی و سرپرست گروه موسیقی «سازینه» از
ادامه مراحل ضبط تازهترین آلبوم این گروه با شکلی متفاوت و برنامهریزی برای
برگزاری چند کنسرت برای سیلزدگان توسط این گروه خبر داد.

نمایش «مالقات» به اجرای مضاعف رسید

نمایش «مالقات» به کارگردانی پارسا پیروزفر بهدلیل استقبال تماشاگران روزهای
پنجشنبه  ۲۹و جمعه  ۳۰فروردین ماه در  ۲نوبت میزبان عالقه مندان تئاتر است.
اجرای اول این اثر نمایشــی طی روزهای یاد شــده ســاعت  ۱۷و اجرای دوم ساعت
 ۲۰خواهد بود.

محسن بوالحسنی
خبرنگار

 World Press Photoیــک بنیاد مســتقل
و غیرانتفاعی مســتقر در آمســتردام است
که از ســال  ۱۹۵۵پایهگذاری شده و شهرت
و اعتبــارش را از برگــزاری معتبرتریــن و
بزرگترین مسابقه ســاالنه عکس خبری
در جهان دارد ۵.عکاس هلندی  ،این بنیاد
را ســال  ۱۹۵۵با هدف نمایش عکسهای
مســتند و خبری منتخــب برای عکاســان
سراســر جهــان راهانــدازی کردنــد و حــاال
 World Press Photoبه یکی از مســابقات
و بنیادهــای مهم در زمینه عکس مســتند
و خبــری تبدیــل شــده اســت .صحــت،
تنــوع و شــفافیت ســه شــعار اصلــی ورلد
پــرس فتــو هســتند و عکسهــای انتخاب
شــده از طرف این بنیاد ســاالنه میلیونها
بازدیدکننــده از سراســر جهــان دارد و در
کنــار اینهــا ،بنیاد عکــس خبــری جهان،
بهدنبــال گســترش فعالیتهای خــود به
سمت خبررسانی چندرسانهای با رویکرد
ایجــاد رشــد و توســعه در روزنامهنــگاری
بصــری اســت .از ســال  ۱۹۸۲تــا امــروز
عکسهای بسیاری از عکاســان ایرانی ،در
بخشهای مختلف این مسابقه ،برگزیده
شــدهاند کــه در این لیســت ،نا م عکاســان

صاحبنام و پیشکسوتی همچون جهانگیر
رزمی ،منوچهر دقتــی و رضا دقتی ،آلفرد
یعقــوبزاده ،محمــد فرنــود ،ســیفاهلل
صمدیانو...تانسلامروزیهاییهمچون
ابراهیــم نــوروزی ،مجیــد ســعیدی و امیر
پورمند ،آرش خاموشی ،فاطمه بهبودی،
زهره صابری و ...به چشــم میآید .امسال
نیــز شــصت و دومیــن دوره اهــدای جوایز
«عکــس خبری جهان» بــا رویکرد تجلیل
از عکاس/خبرنگارانــی کــه توانســتهاند با
عکسهای خبری خود خالصهای از ســال
گذشــته را در یک عکــس بگنجانند یا یک
موضوع ویژه و پراهمیت را به شــیوهای به
یادماندنــی ثبت کننــد؛ برگزار شــد .اولین
نکته حائز اهمیــت اینکه در ایــن دوره نیز
عکاســان ایرانــی خــوش درخشــیدند و از
میــان  ۸۰هــزار شــرکتکننده ۴۳ ،عکاس
از  ۲۵کشــور ،نامزد مسابقه ورد پرس فوتو
امســال نام دو عکاس ایرانی نیز در لیست
نهایــی وجــود داشــت .در کنــار دو جایــزه
اصلــی عکــس ســال «ورد پــرس فوتــو» و
داستان سال «ورد پرس فوتو»،عکاسان در
هشــت حوزه مختلف بهعنوان نامزدهای
اولیه برگزیده شدهاند و در نهایت «عنایت
اســدی» در حــوزه تکعکس مســائل روز
جایزه نفر سوم و «فروغ عالیی» در بخش
مجموعــه عکس داســتان ورزشــی جایزه

اول را از آن خــود کــرد .عکــس اســدی دو
پناهنــده افغــان را در انتظــار بــرای انتقال
از مرز شــرقی عــراق به تصویر میکشــد و
فروغ عالیی در مجموعه عکسهای خود
داســتان زنــان ایرانــی را به تصویر کشــیده
کــه امــکان ورود بــه اســتادیوم فوتبــال را
ندارند .در پایان مرحله بررســی و انتخاب
عکسهــای امســال ،در نهایــت در بخش
اخبار عمومــی ،گزارش ویژه ،زیســتبوم،
طبیعت،امورمعاصر،رخنگاشت(ُپرتره)،
ورزشــی و همچنین پروژههای بلندمدت،
عکسهای برتر ،انتخاب و عکســی از جان
مــور عــکاس آمریکایــی در رقابــت با پنج
عکــس دیگــر بهعنــوان عکــس برگزیــده
 World Press Photoراجایــزه این دوره از
آن خود کرد.
ëëدخترگریان
«دختــر گریــان در مــرز» ،جــان مــور:
خانوادههای مهاجــر از ریو گرنده مکزیک
عبــور کــرده بودنــد کــه توســط مســئوالن
دســتگیر شــدند .یانــا  -کــه نزدیــک تولــد
دوســالگی اش بــود  -و مــادرش جزئــی از
یک کاروان مهاجر بودند که سفر خودشان
را مــاه آوریــل از جنوب مکزیــک آغاز کرده
بودنــد .یانــا از هنــدوراس ،درحالــی کــه
پلیس مرزی امریکا در حال بازرسی بدنی
مادرش است ،گریه میکند.

ëëبارداریممنوعه
«حاملگــی پــس از ممنوعیــت حاملگــی
فــارک :کاتالینــا مارتیــن چیکــو /از زمــان
امضــای یــک معاهــده صلح بیــن دولت
کلمبیــا و جنبش شورشــی فارک در ســال
 ،۲۰۱۶افزایش حاملگی چشــمگیری بین
زنان چریک سابق وجود داشت .قبل از آن
بارداری بــا زندگی چریکها درتضاد بود و
زنان مجبور بودند در جنگ شرکت کنند و
کودکانخودشانرابهبستگانشانبسپارند.
برخی هم ادعا میکنند که زنان مجبور به
سقط جنین میشدند که فارک این ادعا را
رد میکند .یورالدیس پس از اینکه  ۵فرزند
دیگر خودش را طی مدت حضور در فارک
ســقط کرده بود ،برای ششمین بار حامله
شدهبود.اومیگویدتوانستهاستحاملگی
پنجم را با پوشیدن لباسهای گشاد ،تا ماه
ششم از فرمانده خودش مخفی کند.
ëëپسرکیتیم
«پســر المجیــری» :مارکــو گواالزینی /یک
پســر یتیم ،از کنار یک نقاشــی دیــواری که
نارنجکاندازهای مســلح به موشک را به
تصویرکشیدهاستعبورمیکند.
ëëرسواییبزرگ
ناپدیــد شــدن جمــال خاشــقجی :کریس
مکگرت ۱۵ /اکتبر یک مرد ناشــناس ،در
حالی که محققان سعودی به کنسولگری

عربســتان در اســتانبول میرســند ،سعی
میکندخبرنگارانیراکهمیخواهندناپدید
شدنجمالخاشقجیراپوششدهنددور
نگه دارد.
ëëقربانیها
«قربانیــان یــک حمله شــیمیایی در حال
درمــان در غوطــه شــرقی» :محمــد بدره/
در فوریــه  .۲۰۱۸مردم غوطه شــرقی که در
حومه دمشــق قــرار دارد و یکــی از آخرین
مناطــق شورشــی تحــت محاصره اســت،
برای پنج ســال تحت محاصــره نیروهای
دولت بودهاند .طــی آخرین حمله غوطه
شرقی زیر آتش موشــک و بمباران هوایی
بود و حداقل یک حمله شــیمیایی در این
منطقهاعالمشد.
ëëمهاجرانبداقبال
«کاروان مهاجــر» پیتر تن هوپــن /در اکتبر
و نوامبر  ،۲۰۱۸هــزاران نفر از پناهندههای
امریکای مرکزی به یک کاروان که به طرف
مرزهــای امریکا حرکت میکرد پیوســتند.
ایــن کاروان کــه از طریــق یــک کمپیــن
شــبکههای اجتماعی مردمی جمع شــده
بودنــد  ۱۲اکتبــر  ،۲۰۱۸ســن پــدرو ســوالی
هندوراس را ترک کردند و با پخش شــدن
خبــر ،مــردم از نیکاراگوئــه ،الســالوادور و
گواتمــاال نیز به آنها پیوســتند .ایــن کاروان
ترکیبــی بــود از کســانی کــه دچار ســرکوب

سیاســی و خشــونت شــده بودند و کسانی
کــه به امید پیدا کردن یــک زندگی بهتر ،از
شرایطاقتصادیکشورشانفرارمیکردند.
ëëبحرانزیستمحیطی
«بحــران دریاچــه چــاد» ،مارکــو گوالزینــی/
یک بحران انســانی در حوضــه رودخانه چاد
در جریــان اســت که بــه خاطــر مجموعهای
از رقابتهــای سیاســی و فاکتورهــای محیط
زیســتی ایجاد شــده اســت .دریاچه چــاد که
زمانی یکــی از بزرگتریــن دریاچههای آفریقا
و خــط زندگی  ۴۰میلیون نفــر بود ،دچار یک
بیابانزاییعظیمشدهاست.بهخاطرآبیاری
بــدون برنامــه ،خشکســالی رو بــه افزایــش،
جنگلزدایــی و مدیریــت نادرســت منابــع،
انــدازه این دریاچه طی  ۶۰ســال گذشــته۹۰ ،
درصد کاهش یافته اســت .روشهای سنتی
تأمیــن معیشــت ،ماننــد ماهیگیــری از بین
رفته اســت و کمبود آب باعــث درگیری بین
کشاورزان و دامداران شده است.
ëëیمندرآتش
بحرانیمن،لورنزوتاگنولی،کونتراستو/وفا
احمد حثیم ( ۲۵ساله) پای چپ خودش
را بهدلیل حمله خمپارهای به منزلش در
منطقه اســتراتژیک بنــدر دریای ســیاه در
حدیده از دســت داده اســت .این اتفاق در
توگوهایصلحدرسوئد
زمانیافتادکهگف 
درحال رخ دادن بود.

سینماگران «سیل مهربانی» راه انداختند

همه ما مسئولیم

«ایــران»« :همراه شــو عزیز ،تنهــا نمان به
درد ،کیــن درد مشــترک هرگــز جــدا جــدا
درماننمیشود»...تصنیفحماسیخسرو
آواز ایــران در جانهــا طنیــن انداختــه و زیر
آسمان خاکستری تهران «سیل مهربانی»
را جاری کرده است؛ تقاطع خیابان بهشتی
و وزرا شــلوغتر از ایــام جشــنواره و حتــی
فرش قرمز آثار ســینمایی اســت .به سینما
آزادی که نزدیکتر میشــوی وضوح تصویر
حلقــه مــردم بــه دور قرمــز و سپیدپوشــان
هالل احمر بیشتر میشود .علی نصیریان،
علی دهکــردی ،آریا عظیمینــژاد ،فاطمه
معتمدآریــا ،اللــه اســکندری ،امیــن تارخ،
حبیب رضایی ،امین حیایی ،رخشــان بنی
اعتمــاد ،نیکــی مظفــری ،شــبنم مقدمی،
گالره عباســی ،حسن پورشــیرازی ،همایون
اســعدیان ،مازیــار میری ،فرشــته طائرپور،
المیرا دهقانی ،حسن فتحی ،تینا پاکروان،
همایونارشادی،غالمرضاموسوی،مهتاب
کرامتــی ،لیال حاتمی برخــی با جلیقههای
آشــنای هــال احمــر و برخــی بــا لبــاس
شــخصی اما دوشــادوش جمعیــت هالل

احمر پشــت میــز نشســتهاند و کمکهای
نقدی را جمع میکنند .بازار سلفی بگیران
داغ اســت و اهالــی ســینما با آغوشــی بازتر
و بــا لبخنــد از قــرار گرفتــن جلــوی دوربین
استقبال میکنند ،در ازای آن صندوقهای
شیشــهای جمــعآوری کمکهــای نقــدی
پربارتر میشود .چادرهای هالل احمر برای
جمــعآوری اقــام ضــروری مانند وســایل
بهداشــتی ،پتو ،لبــاس گــرم و ...هم بــه راه
اســت .عصر جمعه  23فروردینماه طبق
وعده خانه ســینما ،اهالی سینما به سینما
آزادی آمدنــد تا با مشــارکت مردم «ســیل
مهربانی»راروانهمناطقسیلزدهکنند.
صاحبــان  ۲فیلــم «متــری شــیش و نیم»
ساخته ســعید روســتایی و «رحمان »۱۴۰۰
ســاخته منوچهــر هــادی نیــز در راســتای
همراهی با برنامه «سیل مهربانی» ،فروش
روز جمعــه خود در ســینما آزادی را به طور
کامل به سیلزدگان اختصاص دادند.
ëëعلینصیریان:همهمامسئولهستیم
بالیــای طبیعــی در ایــران زیاد اســت و حاال
دیگــر عــادت کردهایــم در پــس هــر رویداد

خانه سینما

گالری مژده با انتشار فراخوانی اعالم کرد جامعه تجسمی با برپایی نمایشگاه آثار
هنری به کمک آســیبدیدگان در ســیل اخیر میآید.مژده طباطبایی مدیر گالری
مژده که در زلزله بم و کرمانشاه نیز چنین رویدادی را برای کمک به آسیب دیدگان
ی دارم
تدارک دیده بود ،گفت :از همه هنرمندان ،مجموعه داران و همکاران گالر 
که مایل هستند در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند دعوت میکنم آثار هنری
خــود را به گالری مژده تحویل دهند تا در نمایشــگاه خیریه چهــار روزه که  ۲۸تا ۳۱
فروردین برپا میشود ،به نمایش و فروش درآید.

این عکس عنایت اسدی جایزه سوم تک عکس روز را گرفت

ناپدید شدن جمال خاشقجی :کریس مکگرت

«قربانیان یک حمله شیمیایی در حال درمان در غوطه شرقی» :محمد بدره

ناخوشاید شاهد حضور فعاالنه و داوطلبانه
هنرمندانــی باشــیم کــه در دســتهبندی
الگوهــای مرجــع جامعــه ،در صــدر قــرار
دارنــد .واکنــش فعاالنــه هنرمندان بــه این
معضــات و حضور داوطلبانه آنهــا در این
دســت اقدامات اســباب تقویت حساسیت
اجتماعی و همبستگی در جامعه میشود و
از سوی دیگر پشتوانه محکمی برای مدیران

و مســئوالن بــرای حــل مشــکالت ایجــاد
میکند اما برخالف زلزله کرمانشاه ،این بار
هنرمندان شــیوه متفاوتی اتخــاذ کردند و از
مردم خواستهاند کمکهای خود را به هالل
احمربدهند.درمراسم«سیلمهربانی»نیز
اهالی ســینما با پوشــش هالل احمر حاضر
شــدهاند تــا تأکیدی دوبــاره بر این خواســته
باشــند .علی نصیریان که حضورش در این

مراســم یادآور خاطره تالشهای عزتاهلل
انتظامی برای جلب مشارکتهای مردمی
در زلزلــه بــم اســت ،بــه «ایــران» میگوید:
«هالل احمر یک ســازمان خیریه اســت که
در امــداد و نجــات مباشــرت میکنــد ،البته
من در جریان دقایق قضیه و مشورت خانه
ســینما با هالل احمر و شهرداری نیستم ،از
مــن دعوت کردند که در این جمع بنشــینم

تا مردم کمک کنند و من هم قبول کردم».
او حــس خوشــایندی از همراهــی مــردم
دارد و دربــاره ایــن تجربــه میگویــد« :فضا
بســیار خوب بود و مردم هم بخوبی کمک
کردنــد .برخــی در ارقامی ماننــد  6میلیون
تومــان یا  18میلیــون تومان کمــک کردند.
در صندوقهایی که در محل وجود داشــت
مردم عادی ،کمکهای اگر چه اندک ،اما با
اهمیت خود را به هالل احمر اهدا کردند».
علــی نصیریــان ســتارههای ایــن مراســم
را مــردم ایــران میدانــد ،هموطنانــی کــه
مشــارکت در رفــع آالم و مشــکالت را
وظیفه انســانی و شهروندی خود میدانند:
«ارزیابــی مــن مثبت اســت ،ضمــن اینکه
مردم خودشــان دارند کمک میکنند ،زیرا
میدانند که تنهــا دولت نباید در این زمینه
مســئول باشــد ،بلکــه مــردم هم مســئول
هســتند و خــود مــا هــم مســئول هســتیم.
همه ما مسئول هستیم و باید کمک کنیم.
فاجعه و پیشامد طبیعی بزرگی است و باید
کمک کنیم و مردم هم بخوبی از این طرح
استقبالکردند».

