
محمدحس�ين نيرومن�د معتق�د اس�ت نمي توان 
مس�ئوليت هاي كليدي هنر را به دست هنرمنداني 
سپرد كه به اصل نظام باور ندارند و در همين بزنگاه ها 
است كه مكنونات قلبي خودشان را نشان مي دهند. 
محمدحسين نيرومند، هنرمند طراح و كاريكاتوريست 
درباره انصراف دبيران و داوران دوازدهمين جش��نواره 
هنرهاي تجسمي فجر از همراهي با اين رويداد، به مهر 
گفت: در ابتدا شهادت جمعي از هموطنانمان در حادثه 
هواپيماي اوكرايني را به مردم ش��ريف ايران تس��ليت 
مي گويم و براي خانواده هاي آنها صبر آرزومندم. واقعيت 
اين اس��ت كه بعد از اع��ام واقعيت حادث��ه هواپيماي 
اوكرايني توسط سردار حاجي زاده، فضايي ايجاد شد كه 
اين فضا بيشتر متأثر از عكس العمل احساسي هنرمندان 
است، حتي متن ها و بيانيه ها نيز تحت تأثير احساسات 
هستند و متوجه نمي شوم حرف دل اينها واقعاً چيست؟

وي تأكيد كرد: اما با صراحت مي گويم اتفاقاتي كه پس 
از شهادت اين عزيزان در كش��ور رخ داده است، بهانه اي 
براي فعاليت سياسي عده اي شده كه بعد از حمله موشكي 
به نيروهاي امريكا در ع��راق، گويي نماينده تام االختيار 

امريكايي ها در ايران شده اند!
نيرومند در تصريح صحبت هاي خ��ود با ذكر خاطره اي 
گفت: سال گذش��ته با يكي از مديران هنري جلسه اي 
داش��تم و آن مدير هن��ري مي گفت: »از مدي��ر يكي از 

تشكل هاي هنري براي مسئوليت دبيري يك جشنواره 
فجر كمك خواستيم كه آن هنرمند بيان كرده بود، مگر 
جمهوري اسامي ايران تا دهه فجر ۱۳۹۸ پابرجاست كه 
من مسئوليت بپذيرم؟« اين موضوع بسيار دردناك است. 
معلوم نيست مديريت هنري كشور به كدام سو مي رود 
و چه تفكري دارد و چرا به اي��ن جماعتي كه جمهوري 

اسامي را باور ندارند، اميد بسته است!
وي تأكيد كرد: اين جرياني كه به راه افتاده بايد درس��ي 
براي مديريت هنري كش��ور باش��د كه براي جش��نواره 
تجس��مي فجر به افرادي اعتماد كند ك��ه حداقل فجر 
انقاب اس��امي را باور دارند يا عنادي ب��ا آن ندارند. اما 
دوستان به  رغم اينكه خودشان به نظام جمهوري اسامي 
اعتقاد دارند، دست به دامن افرادي مي شوند كه اشتباهي 
هستند و نتيجه آن نيز مي ش��ود جرياني كه امروز با آن 
روبه رو هستيم.  اين هنرمند و مدير سابق فرهنگي هنري 
با اشاره به هدررفت سرمايه هاي ملي از پِس برگزار نشدن 
جشنواره هاي ملي، توضيح داد: افرادي كه در حال حاضر، 
سنگ مردم را سينه مي زنند، حاال خودشان سرمايه هاي 
ملي مردم را از بين مي برند؛ جش��نواره تجسمي فجر در 
آستانه دوازدهمين س��ال قرار دارد و درختي كه سمبل 
اين رويداد است تازه به دوران اوج رشد خود رسيده است 
كه حاال عده اي اين رويه را به ب��ازي مي گيرند. من واقعاً 
مانده ام از اين حجم تنفر كه حتي به صراحت حرف خود 
را نمي زنن��د و به مبهم گويي پرداخته ان��د.  وي در پايان 
اين جريانات را سياس��ي خواند و گفت: با توجه به اينكه 
در حوادث مشابه شاهد چنين واكنش هايي نيستيم، به 
همين دليل اين واكنش ها قبل از اينكه جنبه انس��اني 
داشته باشد، جنبه سياس��ي دارد. در هر حال خطاب به 
مديران فرهنگي و هنري كش��ور مي گويم كه نمي شود 
مس��ئوليت هاي كليدي هن��ر را به دس��ت هنرمنداني 
بسپاريد كه به اصل نظام باور ندارند و در همين بزنگاه ها 

است كه مكنونات قلبي خودشان را نشان مي دهند.

    فاطمه قاسم آبادي
با توجه به زياد ش�دن آم�ار طالق در دني�ا و به ويژه 
در كش�ورهاي غربي، خان�واده به عن�وان يك نهاد 
اجتماع�ي، در چن�د دهه اخي�ر تالطم ه�اي زيادي 
را تجرب�ه ك�رده اس�ت، ب�ه خاط�ر همي�ن ه�م در 
س�ينما و تلويزيون غرب، س�اخته هاي بي ش�ماري 
در م�ورد مس�ائل مرب�وط ب�ه خان�واده و جداي�ي 
زن و ش�وهرها، س�اخته و تولي�د ش�ده اس�ت. 
در فيلم »داس��تان ازدواج«  زندگي زن و ش��وهري از قش��ر 
هنرمندان، به همراه چالش هايي كه منجر به جدايي اين دو 
از يكديگر مي شود، به تصوير كشيده مي شود.  فيلمي كه به 
عنوان يكي از پر بحث ترين و خوش س��اخت ترين فيلم هاي 
شبكه اينترنتي نت فليكس، در سال گذشته بين منتقدين 
 Marriage(  غربي ش��ناخته مي ش��ود.   داس��تان ازدواج
Story( فيلمي اس��ت در ژانر درام، كم��دي و اجتماعي، به 
نويسندگي و كارگرداني »نوآ بامباك« محصول سال ۲۰۱۹ 

شبكه اينترنتي نت فليكس. 
داس��تان فيلم در مورد هنرمندي به نام »چارلي« است 
كه يك كارگردان تئاتر موفق در نيويورك است. اين مرد 
در جواني با دختري لس آنجلس��ي به نام »نيكول« آشنا 
مي شود كه بازيگر بوده و عمده شهرت خود را مديون بازي 
در يك فيلم نوجوانانه درجه دو است. چارلي و نيكول بعد 
از مدتي آش��نايي و همكاري، به خاطر حاملگي نيكول، 
با يكديگ��ر ازدواج مي كنن��د اما به خاطر ش��رايط كاري 
چارلي، در نيويورك مي مانند.  پس از گذشت ۱۰ سال از 
زندگي مشترك، اين دو نفر تصميم به طاق از يكديگر 
مي گيرند، در حالي كه يك پسر هشت ساله دارند. مراحل 
طاق گرچه ابتدا ساده و دوستانه به نظر مي رسد اما پس 
از گذشت مدتي اختافاتي بين زن و شوهر پيش مي آيد 

و اين جدايي را وارد مرحله تازه اي مي كند. 
   كار يعني هويت و قدرت 

فيلم داستان ازدواج، همانطور كه از اسمش پيداست، قرار 
است براي مخاطب يك داستان از ازدواج بگويد؛ با توجه 
به ميزان خانواده هاي ازهم گس��يخته در غرب و مادران 
و پدراني كه به تنهايي فرزن��دان خود را بزرگ مي كنند، 
اين اس��م معناي خاصي به فيلم مي دهد. البته از ابتداي 
داس��تان، مخاطب به جاي ازدواج و مراحل��ي كه به اين 
اتفاق منجر شده، مراحل جدايي زوج داستان را مي بيند 
و مرحله به مرحله اش��تباهات يا توقعات برآورده نش��ده 
هريك از طرفين ماجرا، از زبان طرف ديگر بيان مي شود.  
در روند داس��تان مخاطب مي بيند كه هركدام از اين زن 
و ش��وهر كه از قضا هر دو جزو طبقه متوسط رو به باالي 
جامعه هم هستند، چه نگاهي نسبت به وضعيت، جايگاه 
و قدرت خود در خانواده دارند.  رقابت، وجه مشترك بين 
توصيف اين زن و مرد از يكديگر است و در طول داستان 

تا جايي اين رقابت براي زن و مرد ماجرا مهم مي شود كه 
به خاطرش تمام پس انداز خود و حتي به قول خودشان 
پولي كه براي دانشگاه فرزند خود اندوخته اند را هم خرج 

مي كنند تا حرف خود را به كرسي بنشانند!
نيكول به عن��وان زن و م��ادر خانواده، به نوعي احس��اس 
مي كند قدرت خود را در زندگي اش از دست داده و زيادي 
به خواسته هاي همسرش تن داده، به همين دليل هم اولين 
قدم را در روند جدايي برم��ي دارد و اعام مي كند كه ديگر 
نمي تواند اين زندگ��ي را تحمل كند.  اي��ن زن كه پس از 
آشنايي و ازدواج با چارلي احس��اس مي كند از نظر شغلي 
نتوانسته هيچ پيشرفتي داشته باشد، سرخورده تر از هميشه 
مي خواهد تاش كند تا به جايگاهي كه فكر مي كند مي تواند 
برسد، دست پيدا كند و در اين راه ديگر همسرش را همراه 
مناسبي نمي داند.  در جامعه اي كه تفكر كاپيتاليستي در 
آن حاكم است، هر شخص با توجه به كار و شغلي كه دارد، 
هويت و معنا پيدا مي كند. مخاطب در فيلم داستان ازدواج، 
دقيقاً اين معنا را مي بيند كه اين زوج، تمركز اصلي شان روي 
كارشان، بيشتر از حفظ روابط درست، بين خودشان است. 
مرد به شدت به تئاتر در نيويورك وابسته است و زن هم به 
خاطر اينكه فرصت شغلي جديدي در يك شوي تلويزيوني 
در لس آنجلس پيدا كرده، مي خواهد به هر قيمتي آن را از 
دست ندهد و هويت شغلي مستقل خود را به دست بياورد.  
درنهايت هم هر دو نفر با پيدا كردن موقعيت شغلي جديد، 
در ش��هري جديد، گويي هويت تازه اي پيدا مي كنند و به 

زندگي خود ادامه مي دهند. 
   جنگي به نفع وكال 

در ابتداي فيلم داستان ازدواج، مخاطب مي بيند كه اين 
زوج كه قرار اس��ت بدون گرفتن وكيل و درنهايت صلح، 
از يكديگر جدا شوند ولي به اين نتيجه مي رسند كه اگر 
بخواهند خواسته هاي خود را بر همديگر تحميل كنند، 
بايد كمكي داشته باشند كه به ظرايف قانوني وارد باشد. 

فيلم راه حل طاق وقتي كه زوجين با هم بر سر مسائل مالي 
و حضانت فرزندان تفاهم نداشته باشند را مراحلي نفس گير و 
بسيار پرخرج نشان مي دهد. در اين بين شخصيت هاي ماجرا 
كه تازه وارد مراحل طاق ش��ده اند مي فهمند كه از اين راه 
هيچ چيز نمي دانند و مانند يك كور در راهي پر از پيچ و خم 
هستند؛ براي مثال چارلي، به عنوان كسي كه ديرتر اقدام به 
گرفتن وكيل مي كند متوجه مي شود كه با اهمال در گرفتن 
وكيل، قافيه را تا حدودي باخته؛ چراكه او حتي نمي تواند 
فردي را كه قبًا يك بار همسرش با او مشاوره داشته است، 
به عنوان وكيل خود انتخاب كند.  همچنين متوجه مي شود 
كه چون همسرش در لس آنجلس پرونده طاق را باز كرده، 
دادگاه از او انتظار داش��تن خانه در لس آنجلس را دارد، اما 
داشتن يك آپارتمان اجاره اي در لس آنجلس به دادگاه ثابت 
مي كند كه آنها يك خانواده لس آنجلس��ي هستند و با اين 

وضعيت چارلي اگر حضانت فرزندش را بخواهد، نمي تواند 
ديگر در نيويورك كه گروه تئاترش در آنجا هستند بماند و 
كار كند.  به همين داليل چارلي هم به دنبال وكيلي ماهر 
مي رود و در اين بين وكاي هر دو طرف كه طعمه هاي خود 
را به دام انداخته اند، بي وقفه اقدام به خالي كردن جيب هر 
دو نفر مي كنند. فيلم به خوبي توانس��ته وضعيت طاق و 
كشمكش هاي قانوني اش را در امريكا، به همراه سوءاستفاده 

وكا از مردم براي گرفتن پول بيشتر را نشان دهد. 
    زن مدرن و مطلقه امريكايي 

نوا بامباك، به عنوان كارگردان داستان ازدواج در كارهاي 
قبلي اش هم به روابط بين انس��ان ها پرداخته است. او در 
سال ۲۰۰۵ براي فيلم »ماهي مركب و نهنگ« نامزد اسكار 
بهترين فيلمنامه غيراقتباسي شد كه فيلمي برگرفته از 
خاطرات مرب��وط به طاق پدر و مادرش ب��ود. بامباك در 
فيلم داستان ازدواج هم باز به سمت مسئله طاق رفته و در 
مورد ساخت اين فيلم گفته است: »از آن جايي كه هم خودم 
طاق گرفته ام و هم شاهد جدا شدن پدر و مادرم بوده ام، 
حرف هاي زيادي براي گفتن داشتم. با اين حال ساختن اين 
فيلم به من اين فرصت را داد كه درباره  اين موضوع با ديگران 
صحبت كنم.« استفاده از بازيگري مانند »آدام درايو« كه 
قبًا سه بار تجربه همكاري با اين كارگردان را در كارنامه 
خود داشته است، باعث ش��ده مخاطب فيلم هاي بامباك 
چهره آشنايي را ببينند كه اين بار در نقش مردي در آستانه 
طاق ظاهر ش��ده اس��ت.  در اين بين انتخاب »اسكارلت 
يوهانسون« به عنوان زن داستان، با توجه به اينكه تا به حال 
اين بازيگر هرگز در نقش زنان خانواده، در فيلم هايش ظاهر 
نشده و خودش هم بعد از دو بار طاق در مصاحبه اي عنوان 
كرده كه زندگي طوالني مدت با يك مرد، خسته كننده و 

بي معناست، قابل توجه است. 
انتخاب اسكارلت يوهانسون با توجه به اينكه شخصيت 
زن داس��تان ازدواج، به عن��وان يك زن م��درن، بايد در 
پيش زمينه ذهن مخاطب، جس��ور، بي پ��روا و نماد يك 

فمنيست امريكايي باشد، هوشمندانه به نظر مي رسد. 

فيلم اس��تانداردهاي يك فيلم قابل قب��ول و خانوادگي 
امريكايي را دارد، به ويژه اينكه در كش��وري مانند امريكا 
مردم به هيچ وجه مانند اروپا از ازدواج و فرزندآوري دور 
نشده اند و در يك كام، زن امريكايي ازدواج و فرزندآوري 
را دوست دارد و حاضر به ترك آن نيست، به خاطر همين 
هم كارگردانان و نويسندگان در اين كشور، اين واقعيت ها 
را نمي توانند فاكتور بگيرند و به جاي��ش در مرحله بعد 
زندگي زنان، روش��نفكري و مدرنيته را وارد مي كنند و 
اكثر زنان پيشرفته را در فيلم ها و سريال ها، زناني نشان 
مي دهند كه ه��م ازدواج كرده اند و هم بچ��ه دارند ولي 
ازدواجشان به طاق رس��يده و اولويت زندگي شان اول 
از همه كارشان اس��ت.  در مقابل شخصيت زن داستان، 
چارلي به عنوان همسر، نقش يك هنرمند را دارد كه در 
عين حال مانند مردان سنتي امريكايي به خانواده معتقد 
است و به محض اينكه مي فهمد دوست دخترش حامله 
است، پا پيش مي گذارد و پيش��نهاد ازدواج مي دهد و در 
طول زندگي هم خودش را چنان وق��ف كار مي كند كه 
همسرش و پيشرفت شغلي او را از ياد مي برد و به خاطر 
همين هم بايد در انتهاي داستان بهاي سنگيني را براي 

اين نوع نگاه قديمي اش به زندگي، بپردازد. 
   تغييرات سريع 

فيلم داستان ازدواج با وجود اينكه مراحل طاق و گرفتن 
حق حضانت را به خوبي نشان مي دهد ولي در نشان دادن 
شخصيت ها و سرعت تغيير آنها اشكاالت فراواني دارد، براي 
مثال افراط و تفريط در عوض شدن عقيده انسان ها، نقطه 
ضعف غيرمنطقي داستان است.  در داس��تان ازدواج زن 
ماجرا به مدت ۱۰ سال با شرايط همسرش ازجمله زندگي 
در نيويورك و كار در تئاتر كنار مي آيد و حتي عنوان مي كند 
كه آن زندگي را دوس��ت داشته اس��ت ولي بعداً اعتراض 
مي كند كه ديگر چنين زندگي نمي خواهد و اين اعتراض را 
به جدايي مي رساند و مرد كه به قول زن ۱۰ سال تمام حاكم 
خودخواه غيرقابل تغيير ماجرا بوده است و از مكان زندگي 
گرفته تا انتخاب وسايل خانه و حتي ظاهر همسرش، همه را 
خودش زير نظر داشته و تعيين مي كرده، طي چند ماه، همه 
جور كنار آمدن با خواسته هاي همسرش را ياد مي گيرد، آن 

هم نه براي ادامه زندگي، كه براي طاقشان.
البته فيلم در پايان هم اغراق دارد و سرعت بهبود از فشارهاي 
طاق را خيلي س��ريع تر از آنچه در واقعيت اتفاق مي افتد، 
نشان مي دهد. زن خيلي راحت و به سرعت پس از طاق، 
خود را بازس��ازي مي كند و حتي طي مدت كوتاهي وارد 
رابطه جديدي مي ش��ود درحالي كه مرد ماجرا پش��يمان 
است و در همان پله اول گير كرده است. اين پايان ايده آل و 
فمنيستي براي مخاطب عام و مخصوصاً كساني كه با طاق 
سر و كار داشته اند، قابل لمس نيست و از ضعف هاي داستان 
به حساب مي آيد.  درنهايت مي توان گفت كه فيلم داستان 
ازدواج يك پكيج كامل از معضات و درگيري هايي است كه 
خانواده هاي غربي با آن سروكار دارند، از طاق و حق حضانت 
فرزندان گرفته تا نقد انحرافات جنسي جامعه امريكايي همه 
در داستان ازدواج وجود دارد و به همين داليل هم اين فيلم، 
يك فيلم اجتماعي كامل امريكايي به حساب مي آيد و نظر 

منتقدين غربي را به خود جلب كرده است. 
   باز هم نت فليكس 

شبكه اينترنتي نت فليكس در چند سال اخير، با بودجه اي 
تمام نشدني، در حال ساخت و توليد فيلم و سريال، در سطوح 
مختلف و به زبان هاي متفاوت اس��ت. اين شبكه امسال دو 
فيلم »مرد ايرلندي« و داستان ازدواج را براي گرفتن جوايز 
بين المللي و تحت تأثير ق��رار دادن منتقدين توليد كرده 
است.  داستان ازدواج نخستين نمايش خود را در تاريخ ۲۹ 
اوت ۲۰۱۹ در هفتادوششمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم ونيز تجربه كرد و در تاريخ ۶ دسامبر ۲۰۱۹ به صورت 
اينترنتي منتشر شد. فيلم اكران عمومي نداشت و فقط براي 
اينكه بتواند واجد شرايط اس��كار باشد، در نوامبر ۲۰۱۹ به 
صورت محدود در امريكا به روي پرده رفت. به خاطر همين 
هم داستان ازدواج با توجه به بودجه ۱۸ ميليوني ساختش، 
تنها ۲/۵ ميليون دالر فروش داشت.  فيلمنامه، كارگرداني 
و بازي بازيگران تا به حال نقد هاي مثبت زيادي را به  همراه 
داشته است. فيلم در هفتادوهفتمين مراسم گلدن گلوب 
در شش رشته نامزد دريافت جايزه شده است و بايد ديد كه 
داستان اين طاق جنجالي در مراسم اسكار، چه جوايزي را 

به خود اختصاص مي دهد. 
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فيلم داس�تان ازدواج، همانط�ور كه از 
اسمش پيداست، قرار است براي مخاطب 
يك داستان از ازدواج بگويد اما با توجه 
به ميزان خانواده هاي ازهم گسيخته در 
غرب و مادران و پدران�ي كه به تنهايي 
فرزندان خود را بزرگ مي كنند، اين اسم 

معناي خاصي به فيلم مي دهد

كيهان كلهر در كنس�رت خود به لغ�و فعاليت هاي هنري 
به بهان�ه وقاي�ع اخي�ر كش�ور معتقد اس�ت ك�ه در اين 
ش�رايط بايد با ه�م باش�يم و از نف�س يكديگر اس�تفاده 
كنيم و ب�ه جاي عصبان�ي بودن ي�ا به جاي پرخاش�گري 
اين ج�ّو زمخ�ت و خش�ن را با موس�يقي تلطي�ف كنيم. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، كيهان كلهر نوازنده 
و آهنگساز بين المللي موس��يقي در حاشيه كنسرت شب 
گذش��ته خود گفت: از اين  طرف و آن  طرف مي شنيدم كه 
ما هم بايد كار نكنيم و كنس��رتمان را كنس��ل كنيم؛ حال 
مي خواهم در اين باره صحبت كنم و كم��ي درد دل كنم و 
درباره اين مسئله توضيح دهم.  وي بيان كرد: حدود چهار دهه 
طول كشيده كه جامعه موسيقي كار كرده، زحمت كشيده  و 

به اينجا رسيده است؛ جايي كه اجازه داشته باشد براي شما كار 
كند و من اينجا باشم و با شما صحبت كنم. از طرفي ديگر، فكر 
مي كنم در اين شرايط بايد با هم باشيم و در ميان شما باشيم 
و از نفس يكديگر استفاده كنيم و به جاي عصباني بودن يا به 
جاي پرخاشگري اين جّو زمخت و خشن را با موسيقي تلطيف 
كنيم تا براي همه ما قابل تحمل شود.  كلهر در ادامه گفت: 
موسيقي جدي و هنر جدي هيچ وقت نبايد تعطيل شود؛ زيرا 
كارش به تفكر وا داشتن افراد است نه مسئله ديگر. از لحاظ 
اجتماعي اگر بخواهيم قدمي برداريم، بايد به فرهنگمان توجه 
كنيم و فرهنگ را باور كنيم و ريشه تمام مسائل را در فرهنگ 
بدانيم. اگر مس��ائل فرهنگي تحليل بروند و ما كار نكنيم، 

خيلي ها از اين بابت خوشحال خواهند شد. 

 ب�ه منظور گس�ترش و تروي�ج بيش از پي�ش زبان 
فارس�ي در كرواس�ي، معاون�ان و مدي�ران بني�اد 
سعدي، ميزبان س�فير و وابس�ته بازرگاني سفارت 
كرواس�ي در ايران بودند و پيش�ينه زبان فارس�ي 
از گذش�ته تاكن�ون م�ورد بررس�ي ق�رار گرف�ت. 
در ابتداي اين نشست، شهروز فاحت پيشه، معاون امور 
بين الملل بنياد سعدي، ضمن اشاره به فعاليت هاي اين 
بنياد در زمينه تهيه و تأليف منابع آموزش زبان فارسي 
به غير فارسي زبانان، آزمون هاي استاندارد زبان فارسي 
و برگزاري دوره هاي دانش افزايي و تربيت مدرس، گفت: 
بيش از ۶۰ نمايندگي در سراسر جهان در زمينه آموزش 
زبان فارسي با ما همكاري مستقيم دارند و همچنين مراكز 
زبان فارسي و مؤسس��ه هاي فعال ديگري در اين حوزه 
فعال هستند.  بنا بر اين گزارش، دراگو اشتامبوك، سفير 
كرواسي نيز در اين ديدار، در تأييد مطالب مطرح شده و 

همچنين عاقه مندي دكتر عذرا عبادزيچ به شركت در 
دوره تابستاني زبان فارسي و ضرورت اين موضوع اشاره 
كرد.  وي با اشاره به واژه هاي فارسي در زبان كرواتي اظهار 
كرد: يك نظريه فرهنگي در مي��ان ۹۰ درصد كروات ها 
وجود دارد مبني بر اينكه مهاجرت كروات ها از ش��مال 
ش��رق ايران به منطقه بالكان صورت گرفته و كروات ها 
اصالت ايراني دارند. بنابراين حضور واژگان بس��ياري از 
زبان فارس��ي در زبان كرواتي عاقه مندي و كنجكاوي 
كروات هاي آش��نا با اي��ن نظريه را برمي انگي��زد.  دراگو 
اشتامبوك افزود: گويش هاي چاكاو، شتوكاو و كايكاو كه 
در جزاير ساحلي كرواس��ي رواج دارند، داراي ۲۰ درصد 
واژگان قديمي فارسي هستند كه يك واقعيت جالب است. 
گويش شتوكاو بيشتر قلمرو زبان صرب-كرواسي را اشغال 
مي كند و گويش چاكاوا در حال حاضر قلمرو نسبتاً ناچيز 

از زبان صرب-كرواسي را اشغال مي كند.

مرثيه اي بر خانواده امريكايي
نگاهي به فيلم تحسين شده »داستان ازدواج«

محمدحسين نيرومند، هنرمند طراح و كاريكاتوريست:

انصراف از جشنواره »فجر« سياسي است نه انساني

كيهان كلهر در واكنش به لغو برخي فعاليت هاي هنري مطرح كرد

 به جاي پرخاشگري 
اين جّو را با موسيقي تلطيف كنيم

سفير كرواسي در ايران:

20 درصد واژه هاي زبان كروات فارسي است
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