
گرافیک ایران هیچ موزه ای ندارد./ ابتدا باید 
مسئله فســاد در شهرداری حل شود تا قوانین 
اول درســت اجرا شــود، و دوم اصالح قوانین 
صورت بگیرد تا شــهر از مشــکالتی که دارد، 
باور نمی کنم که شهرداری هنوز،  بیرون بیاید./ 
برای جمع آوری و  یک راهکار منطقی و اصولی 

تفکیک زباله پیدا نکرده است.
قباد شــیوا )گرافیســت(، علیرضا تغابنی )معمار( 
و بهرام دبیــری )نقــاش( انتقادات، پیشــنهادات و 
توصیه هایشــان را در گفتگو با خبرنگار ایلنا به گوش 

شهردار جدید تهران رساندند.
قباد شیوا:

گرافیک ایران هیچ موزه ای ندارد.
مسئله ای که خود من شخصا، چند دفعه در جاهای 

مختلف گفته  ام، این اســت که تمام کشــورهای دنیا، 
موزه پوستر دارند؛ به خصوص در پایتخت شان. تهران 
بــه این بزرگی بــا این همه طراحان خــوب، ما هیچ 
موزه ای برای نمایش پوســترهای زمان انقالب، و قبل 
از انقالبش نداریم. باید موزه ای باشــد که از بین این 
پوســترها، خوب هایش را جدا کند؛ تا در معرض دید 
دانشجوها قرار بگیرد و در تاریخ گرافیک این مملکت 

محفوظ بماند.
همــه پایتخت های دنیا، موزه پوســتر دارند. مرکز 
اســناد ملی، کلی پوســترهای قدیمــی دارد. حتی 
پوسترهایی مربوط به دوره قبل از زمانی که چیزی به 
اسم گرافیک در این مملکت پا بگیرد. در مرکز اسناد، 
کلی ما اعالمیه  داریم کــه می توان از آن ها به عنوان 

پوسترهای اولیه یاد کرد.
ما باید یک موزه پوستر داشته باشیم که سالن هایی 
برای پوسترهای انقالب، برای مشاهیر گرافیک ایران، 

برای پوسترهای نسل جوان و ... داشته باشد. 
درواقع اول بایســتی مکانی برای این موزه درنظر 
گرفته شــود، و آرشیو آن گردآوری شود تا بعد درباره 

مسائل جزئی ترش بتوان صحبت کرد.

ایــن را من از آنجا می گویم که یک طراح گرافیک 
هســتم. این درخواست من از آقای شــهردار جدید 

تهران است.
علیرضا تغابنی:

اول اجرای درست قوانین، دوم اصالح قوانین
فــارغ از معمــاری، ابتــدا بایــد مســئله فســاد 
در شــهرداری حــل شــود تــا قوانین اول درســت 
اجــرا شــود، و دوم اصــالح قوانین صــورت بگیرد 
 تــا شــهر از ایــن مشــکالتی کــه دارد؛ بیــرون 

بیاید.
در خصوص مسئله زیبایی شناسی و شهر سازی هم 
باید بگویم که در قســمت اصــالح قوانین، باید نقش 
معمار ها بیشتر شود. باید از معماران به عنوان مشاور 
اســتفاده کنند. در حال حاضر، نقش معماران در این 

زمینه خیلی کمرنگ است.
بهرام دبیری:

بــاور نمی کنم که شــهرداری هنوز، یــک راهکار 
منطقی و اصولی برای جمع آوری و تفکیک زباله پیدا 

نکرده است
چیزی که در این ســال ها، چشم انداز مرا به شدت 

آلوده و رنج آور کرده، بچه های گرسنه، پابرهنه، بیمار 
و ســوءتغذیه ای است که سطل های آشــغال  را جدا 
می کنند؛ و این روش تفکیک زباله در پایتخت کشور 
ایران مرسوم شده است. از شهرداری می خواهم برای 

این معضل یک فکری بکند.
عهــد حجر هم زباله را این طوری جمع نمی کردند. 
این وحشتناک اســت. باور نمی کنم که شهرداری به 
ذهنش نرســیده که باید یک راهکار منطقی و اصولی 
برای جمع آوری و تفکیک زباله پیدا کرد. این مسئله، 
 یــک توهین و تحقیر در چشــم انداز شــهر ما ایجاد 
کرده. این بچه ها گرســنه، برهنه و بیمار هســتند. از 
6 صبح تا 10 شــب زباله تفکیک  می کنند، و شــهر 
را هم کثیــف می کنند. تازه ملت یاد گرفته بودند که 
زباله هاشان را در کیسه بگذارند، حاال این بچه ها، این 
کیسه ها را درمی آورند و باز می کنند و دور سطل های 
زباله پخشش می کنند برای اینکه شیشه و پالستیک 

و کاغذ را تفکیک کنند.
همه امیدواریم که در راس این شهرداری، آدم های 
درستکاری قرار بگیرند، باندبازی نکنند، از زمین های 

ملت  مواظبت کنند، و آسمان شهر را نفروشند.

جایزه ســیب طالی بیست و ششــمین جشنواره 
تصویرگری براتیسالوا به نرگس محمدی رسید.

به گزارش ایلنا، نرگس محمدی این ســیب را برای 
کتاب »من یک گوزن بودم« به قلم احمدرضا اکبرپور 

)نشر افق، 1۳۹۴( دریافت کرده است.
این کتاب پیش از این، جایزه جشنواره تصویرگری 
ســی جی کــره )۲00۹( را به دســت آورده بود و در 
نمایشگاه تصویرگری ایلوســترارته پرتغال )۲00۹( به 

نمایش درآمده بود.
 جوایــز براتیســالوا ۲01۷ بــه ایــن شــرح اهدا 

شد.  
جایزه بــزرگ: ودوینگ ولبدا )هلند(؛ ســیب طال: 
نرگس محمدی )ایران(، دانیال اولجنیکوا )اســلواکی(، 

آنا دسنیتسکایا )روسیه(، ماکی آرای )ژاپن(، جی-مین 
کیم )کره جنوبی(؛ پالک طال: اومانا رومانیشین و اندری 
لیســیو )اکراین(، افرا آمیت، اسراییل بارون )مکزیک(، 
میرروکوماچیکی )ژاپن(، هانــه بارتهولین )دانمارک(؛ 
دیپلم افتخار ناشــر برای دســتاوردهای هنری: پیسی 
کوسی )هلند(؛ دیپلم افتخار ناشر برای توسعه نشر در 

کشورهای در حال توسعه: سوریه، اندونزی و قنا؛ جایزه 
هیئت داوران کودک: پیتر اوخنار )اسلوواکی(.

تصویرگران ایرانی بســیاری در ســال های گذشته 
موفق به دریافت این جایزه شده بودند: فرشید مثقالی 
بــرای کتاب ماهی ســیاه کوچولو )جایزه تشــویقی، 
1۹6۹(، نورالدیــن زریــن کلک برای کتــاب کالغ ها 
)1۹۷1، سیب طال(، بهمن دادخواه برای کتاب توکایی 
در قفــس )پالک طال، 1۹۷۳(، فرشــید مثقالی برای 
کتاب آرش کمانگیر )ســیب طال، 1۹۷۳(، محمدرضا 
دادگر برای کتاب یک حــرف و دو حرف )پالک طال، 
1۹۸۷(، کریم نصر برای کتاب آب یعنی ماهی )پالک 
طال، 1۹۹1(، حافظ میرآفتابی برای کتاب های باید به 
فکر فرشته ها بود و الیاس )پالک طال، ۲00۳(، علیرضا 

گلدوزیان برای کتاب های جوراب ســوراخ و مداد سیاه 
مداد قرمــز )درخت طال، ۲00۵(، هــدا حدادی برای 
کتاب هــای اگر من خلبان بودم و باز باران )پالک طال، 
۲00۷(، فرشید شفیعی برای کتاب های پیوند و زربال 
)سیب طال، ۲00۷( و راشین خیریه برای کتاب های اگر 
من شهردار بودم و موج های دریا یک بطری را به ساحل 

آوردند )پالک طال، ۲011(.
علــی بوذری در ایــن دوره از جشــنواره به عنوان 
عضو هیئت داوران حضور داشــت و در سمپوزیوم این 
جشنواره در کنار حسین شیخ رضایی و هدی حدادی 

به ارایه مقاله خواهد پرداخت.
 همچنین زهرا محمدنژاد در کارگاه تصویرگری آلبن 

برونفسکی شرکت خواهد کرد.

نوید محمدزاده برای بــازی در فیلم »بدون تاریخ، 
بــدون امضاء« جایــزه بهترین بازیگــری را از بخش 
»افــق های نو« جشــنواره ونیز گرفــت. فیلم »بدون 
تاریخ، بــدون امضا« به کارگردانــی وحید جلیلوند و 
تهیــه کنندگی علی جلیلوند که در هفتاد و چهارمین 
جشنواره فیلم ونیز حضور دارد شامگاه 1۸ شهریور ماه 

موفق شد در بخش »افق های نو« موفق حاضر شود.
نویــد محمدزاده بازیگر این فیلــم که در چند روز 
اخیــر نقدهای مثبتی درباره بازی وی در رســانه های 
خارجی منتشر شده بود جایزه بهترین بازیگری بخش 

»افق های نو« را از آن خود کرد.
او که جایزه خود را به مــردم ایران تقدیم کرد در 

ســخنانی گفت: من افتخار می کنم که ایرانی هستم 
و همچنین خوشــحالم که رخشــان بنی اعتماد یکی 
از بهترین فیلمســازان تاریخ سینمای ایران در هیئت 

داوران این دوره از جشنواره ونیز حضور دارد.
در ادامه مراسم جایزه بهترین کارگردانی بخش افق 
های نو به وحید جلیلوند برای فیلم بدون تاریخ بدون 
امضا رســید. پس از اعطای جایزه بهترین بازیگر مرد 
بخش افق های ونیز به نوید محمدزاده برای فیلم بدون 
تاریخ، بدون امضا، وحید جلیلوند نیز برای کارگردانی 
این جایــزه بهتریــن کارگردانی این بخــش را برای 

سینمای ایران به ارمغان آورد.
بدون تاریخ، بدون امضا با فیلمنامه ای از علی زرنگار 

و وحید جلیلوند، دومین فیلم برادران جلیلوند پس از 
فیلم »چهارشنبه 1۹ اردیبهشت« است. 

امیــر آقایی، هدیــه تهرانی، ســعید داخ، علیرضا 
اســتادی و نوید محمدزاده بازیگــران فیلم جلیلوند 

هستند.
وحید جلیلوند پس از دریافت جایزه اش گفت: سالم 
می کنم به مردم خوب و نازنین کشــورم و از همین جا 
دست تک تک آن ها را می بوسم. تشکر می کنم از هیئت 
داوران، »آلبرتــو باربارا« و همچنین کتایون شــهابی 
پخش کننده این فیلم و تبریک می گویم به همه عوامل 
فیلم که شب ها و روزها سختی و رنج کشیدند تا ما به 
این موفقیت برسیم. به نمایندگی از عوامل، این جایزه 

را تقدیم می کنم به علی جلیلوند تهیه کننده این فیلم 
که با مدیریت، صبوری و آرامش ش این فرجام نیک را 

برای این پروژه رقم زد.
وی افزود: من در کشــوری زندگــی می کنم و در 
فرهنگی بزرگ شــدم که مردمانش اعتقاد قشــنگی 
دارند که وقتی شــما برای کسی دعا می کنید خداوند 
پیــش از او بــه تو لبخند می زند و پاســخ دعاهای تو 
را می دهــد. خواهش می کنم بــرای من دعا کنید که 
پس از دریافت این هدیه بــزرگ دچار نخوت و غرور 
نشوم و همیشه به یاد داشته باشم سینما قرار است از 
من انسان بهتری بسازد پیش از آن که فیلم ساز خوبی 

بسازد.
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یاد 

دانشــجوی علــوم سیاســی که باشــی و 
به خصوص گرایشت فلسفه سیاسی هم باشد 
درک این نکته برایت آسان تر است که ترجمه 
خوب ترجمه ای اســت  که بتوان آثار بزرگ را 
به فارســی ترجمه کرد بدون آنکه فلسفه ای 
مســتقل بنا کرد و ترجمه همانی باشــد که با 
اصل کتاب بیشترین قرابت را داشته باشد. در 
میان اسامی مترجمان بزرگ فلسفه سیاسی نام 
بزرگ نادرزاد از نام هایی است که به بزرگی برده 
می شود و دریغ  که همسفر قافله مرگ شد تا از 
شــمار خرد یک تن که خود هزار تن بود کم 
شود. بزرگ نادرزاد مترجم آثار فلسفی و حوزه 
فلسفه سیاست ســال ۱۳۱۴ متولد شد. نادرزاد 

تحصیالت خود را در تهران شــروع کرد، در ســوئیس در مقطع کارشناسي در زمینه ادبیات 
فرانسه ادامه داد و سپس در پاریس دکترا گرفت. مدتي در وزارت فرهنگ کار کرد و همزمان به 
نگارش مقاالت و ترجمه هایي در حوزه هاي مختلف فکري پرداخت. قدیمي ترین اثر ترجمه ا ي 
وي رســاله اي است تحت عنوان آیین میترا )اثر مارتین ورمازرن( که شاید اولین رساله کاملي 
باشد که درباره شقوق مختلف، مهر پرستي در قرون اول مسیحیت در اروپا منتشر شده است. 
این کتاب حدود ۳۵ سال قبل ترجمه و اولین بار توسط انتشارات دهخدا چاپ شد و بعدها نشر 
چشــمه آن را تجدید چاپ کرد. کتاب بعدي تحت عنوان فلسفه فرهنگ اثر ارنست کاسیرر 
فیلسوف نوکانتي آلماني بود. این اثر کوششي بود براي فهمیدن انسان از راه نرم یا هنجارهاي 
فرهنگي که انسان به وجود آورده است. نرم هاي فرهنگي از هنرهاي گوناگونش گرفته تا علوم 
گوناگون که انســان به وجود آورده تا ادیان گوناگون که انســان درباره اش تامل کرده است. 
کوشش ارنست کاسیرر در این کتاب معطوف به این است که انسان را از طریق صور فرهنگي 
فهم کند. این کتاب توســط پژوهشگاه علوم انساني چاپ شد و چاپ مکرر آن نیز توسط این 
پژوهشگاه صورت مي گیرد. ترجمه قدرت سیاسي اثر نویسنده فرانسوي ژان ویلیام الپیر است 
که در کتاب خود کوشش مي کند، ماهیت قدرت و صورت هایي که قدرت به صورت دولت ها 
و رژیم ها در عالم پیدا مي کند را به اختصار تحلیل کند. در این کتاب موجز، اما اساسي و مفید، 
نویسنده به تعریف دقیق مضامین اصلي فلسفه سیاست نظیر صور قدرت سیاسي، امر حاکمیت 
و مرجعیت، امر مشروعیت، امر دولت، امر ملت و... مي پردازد و در هر مورد با بررسي آراء و عقاید 
صاحب نظران تعریف هاي دقیق و سنجیده عرضه مي دارد، کتاب چهارمي که نادرزاد به ترجمه 
آن دست یازید، کتابي بود از شارل ورنر که استاد نادرزاد در دانشگاه ژنو بود. این نویسنده ۲ جلد 
کتاب، یکي در باب حکمت یونان و دیگري در خصوص فلسفه جدید دارد که نادرزاد جلد اول 
این کتاب)حکمت یونان( را در سال ۱۳۴۵ ترجمه و در سال ۱۳۴۷ منتشر کرد. این اثر سیري 
است در تاریخ فلسفه و مکتب هاي فلسفي و آرا و اندیشه هاي بزرگ فیلسوفان یونان که پیوند 
میان دستگاه هاي فلســفي گوناگون و رشد تکاملي آن ها را به روشني باز مي نماید. کتاب از 
فیلسوفان طبیعي ماقبل سقراط آغاز مي شود و با فلسفه فلوطین پایان مي پذیرد. در فصل آخر 
کتاب فلسفه یونان با فلسفه جدید مقایسه شده و طراوت و تازگي آن حکمت باستاني بازگو شده 
است. کتاب بعدی از نویسنده و متفکر فرانسوی به نام »آلن دو بنوآ« است که رساله ای است 
تحت عنوان »تامل در مبانی دموکراســی« که نشر چشمه آن را چاپ کرد.کتاب دیگر رساله 
کوچکی درباره الکسی دو توکویل، جامعه شناس نامدار فرانسوی و نگاه جامعه شناسانه ای است 
که وی به جامعه آمریکا انداخته است این کتاب به همین نام دوتوکویل منتشر شده بود. نویسنده 
این کتاب ژاک کنل هویر است. کتاب بعدی؛ گردآوری مجموعه مقاالتی ست به نام »در باب 
دموکراسی، تربیت، اخالق و سیاست« که توسط چند نویسنده نوشته شده و نشر چشمه آن را 
منتشر کرده است است. از مهم ترین فصل های این کتاب سلوک نجبا است. آخرین اثر ترجمه و 
منتشرشده نادرزاد، »فلسفه سیاست در جهان معاصر« اثر کریستیان دوالکامپانی است که نشر 

هرمس آن را به بازار کتاب عرضه کرده است.
بزرگ نادرزاد روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ در بیمارستان گاندی دار فانی را وداع گفت.

توصیه های قباد شیوا، علیرضا تغابنی و بهرام دبیری به شهردار تهران؛

تهران شهر بچه های گرسنه، بیمار و زباله گرد

نرگس محمدی برنده سیب طالی دوساالنه تصویرگری براتیسالوا

شب  پرغرور ونیز برای ایران

رونمایی از 
پوستر نمایش 

»چه کسی سهراب 
را کشت؟«

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

دوست بازیافته ، یک شاهکار 
نویسنده: فرد اولمن  •

ترجمه: مهدی سحابی  •
انتشارات: ماهی  •

همیشه بر این باور بودم که شاکله و اصل یک داستان 
قوی در اولین ســطر آن بسته می شود، اما همین االن بر 
این باور خط می کشم و از شما می خواهم دل به داستانی 
بدهید که تمام آن در یک خط آن هم آخرین سطر کتاب 
بیان می شود. داستان اصلی دوست بازیافته شاید به نظر 
بسیار ساده و معمولی بیاید، روایت دوستی پسرکی یهودی 
با یک اشــراف زاده نازی. روایتی که شاید میلیون ها بار در 
ماجراهای مرتبط با جنگ جهانی به تصویر کشیده شده، 
ولی به راســتی آن چیســت که این اثر را از سایر روایات 

مرتبط متمایز می کند؟
درباره دوست بازیافته

قصه کوتاه آشنایی دو رفیق دبیرستانی که در این کتاب به تصویر کشیده شده را شاید بتوان 
مثل کوچک ترین قطعه یک پازل دانست، قطعه ای که در آن دو پسر دست در گردن هم دارند 
و با کامل شــدن فضای دور و بر، صحنه های فاجعه بار جنگ جهانی دوم به تصویر کشیده می 
شــود. و به راستی این قصه کوتاه همان قطعه پازل است، همین قدر جزیی و همین قدر گذرا. 
فرد اولمن در نوشتن چنین رمان کوچکی بسیار موفق بوده است؛ شاید از این رو که مانند همه 
نقاشان، خوب می داند چگونه جزئیات تصویری را که می خواهد بکشد، در چارچوب محدود بوم 
جا دهد، حال آنکه نویســندگان، متاسفانه، برای نوشتن تا بخواهند کاغذ در اختیار دارند. زبان و 
نحوه بیان روایت داستان به قدری موزون و آهنگین است که مخاطب حس میکند تمام تصاویر 
را در پاره ابری که ســی ســال بعد از باالی سر راوی به بیرون کشیده شده، می بیند، رویاگونه 
و خلســه وار. و در انتها، دوست بازیافته، قصه ای اســت که باید آن را خواند: درباره دورانی که 
جســدهای آدمیان را ذوب می کردند تا از آن ها برای پاکیزگی نژاد برتر صابون بســازند، صدها 
کتاب بزرگ و قطور نوشته شده است. اما یقین دارم این کتاب کوچک برای همیشه جایی را در 

کتابخانه ها از آن خود خواهد کرد.
قسمت هایی از متن کتاب دوست بازیافته

پدرم از صهیونیســم نفرت داشت. حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه می رسید. 
بازخواهی ســرزمین فلســطین پس از دو هزار سال به نظرش همان قدر بی معنی می رسید که 
مثال ایتالیایی ها خواستار پس گرفتن آلمان باشند چرا که زمانی نیروهای روم باستان آن را اشغال 
کرده بودند. می گفت که تنها پیامد چنین ادعایی خونریزی دائمی است زیرا یهودیان باید با همه 
جهان عرب در افتند. و از این گذشته، بیت المقدس چه ارتباطی به او داشت که اهل اشتوتگارت 
بود؟ قضیه هیتلر چیزی بیشتر از یک بیماری گذرا نیست. چیزی مثل سرخک است که با بهبود 
وضع اقتصادی کشــور از بین خواهد رفت. واقعا فکر می کنید که هم میهنان کسانی چون گوته 
و شــیلر، کانت و بتهوون تســلیم این مزخرفات خواهند شد؟ تنها چیزی که می دانستم این بود 
کــه آلمان همواره میهن و خانه من بوده و خواهد بود و یهودی بودنم در نهایت به همان اندازه 
بیاهمیت است که کسی به جای موی بور، موی خرمایی داشته باشد. در آغاز جرات نمی کردم 
دســت به کار بشــوم و چیزی بنویســم، چون بی پول بودم. اما اکنون که پولدار شده ام، جرات 
نمی کنم چیزی بنویســم، چون می ترســم نتوانم. اعتقادم این بود که پیش از گفت و گو با هر 
آلمانی باید درباره گذشته او مطمئن شد. از کجا معلوم که مخاطب شما دستش به خون دوستان 

و خویشاوندانتان آلوده نباشد؟

تیترها گاهی آوار اندوه اند ...

یکی از جوایز سه گانه امســال کتابفروشان آلمان روز ۳۱ 
اوت امسال طی مراسمی در شهر هانوفر از سوی وزیر مشاور 
اداره صدراعظمی آلمان به جالل رســتمی گوران مدیر بنگاه 
انتشــاراتی و کتابفروشی گوته و حافظ در بن آلمان اعطا شد. 
این جایزه، از سه سال پیش به همت مونیکا گوترز وزیر مشاور 
اداره صدراعظمی آلمان هرســال به سه کتابفروشی در آلمان 

اعطا می شود که در کنار ارائه کتاب در زمینه مبادالت فرهنگی 
فعالیتی استثنائی داشته اند.

در ســال جاری ۵۰۲ کتابفروشی آلمان برای دریافت جایزه 
معرفی شــده بودند. هیئت ژوری از میان همه آن ها ابتدا ۱۱۷ 
کتابفروشی را شایسته نامزدی دریافت جایزه دانست و سرانجام 
سه کتابفروشی را برای دریافت آن برگزید که بنگاه انتشاراتی 

گوته و حافظ در میان آن ها بود.
گزینش گوته و حافظ از میان ۵۰۲ کتابفروشی آلمان سبب 
شد که رسانه های آلمانی به سراغ جالل رستمی گوران بروند 
که ظرف حدود ۲۰ ســال گذشته با موفقیت این مرکز را اداره 
کرده اســت. گوته و حافظ در حال حاضر دارای دو شــعبه در 

حومه های شهر بن است.
فعالیت های کتابفروشی های بنگاه انتشارات گوته و حافظ به 
نشر و فروش کتاب خالصه نمی شود. جالل رستمی در دو دهه 
گذشته صدها برنامه فرهنگی پربار در محل کتابفروشی های 

خود یا سالن های دیگر برگزار کرده که با استقبال آلمانی ها و 
بعضا ایرانی ها مواجه شده است.

ده ها نویســنده، شاعر، فیلسوف و مورخ آلمانی و تعدادی از 
نویســندگان ایرانی تاکنون در این برنامه ها آثار و افکار خود 
را بــا ده ها تنی مبادله کرده اند که با عالقه زیاد در برنامه های 

فرهنگی گوته و حافظ شرکت می کنند.
مرکزی فراتر از کتابفروشی و انتشاراتی

روزنامه بنر آنســایگر که در شهر بن آلمان منتشر می شود، 
درباره اعطای جایزه به رستمی نوشته است:

رســتمی گوران در سال ۱۹۹۴ کتابفروشی خود را در محله 
تانن بوش بن بنیاد نهاد. او که دارای فوق لیسانس کتابداری 
است، از سال ۱۹۹۸ کتاب های برگزیده را در محله بروزربرگ 
بن عرضه می کند. او هیجان زده است و می گوید: طبعا دریافت 

جایزه باعث افتخار ما است و بر کار ما مهر تایید می زند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: گوته و حافظ می خواهد 

بیش از یک موسسه فروش کتاب باشد. رستمی می گوید: ما از 
سال ها پیش همواره کوشیده ایم از طریق برگزاری برنامه های 
مختلــف دیالوگ و تبادل فرهنگی میان فرهنگ ها و مذاهب 
گوناگون را تشویق کنیم. ما بی وقفه نشست های کتابخوانی 
و بحــث و گفت و گو درباره موضوع های مرتبط با سیاســت 
جهانی را برنامه ریزی می کنیم و همین نکته ما را از ســایرین 

متمایز می کند.
جالل رستمی در مصاحبه با رسانه های آلمانی از کتابفروشی 

به عنوان پمپ بنزین روحی یاد کرده است.
یک روزنامه آلمانی در مورد فعالیت های او نوشته است: در 
گذشــته نه چندان دور او روی جهان شــرقی سده های ۱۸ و 
۱۹ میالدی تمرکز کرده بود. خودش می گوید: ما ارزش های 
ریشه ی را معرفی و از طریق ادبیات برگزیده، روی تفاوت ها و 
مشــترکات کار کردیم. برای ما همواره این نکته مهم بود که 

مرزی مشخص با همه بنیادگرایان داشته باشیم.

جایزه بهترین کتابفروشی آلمان برای ناشر ایرانی

در آستانه فرارســیدن هفتاد و هشتمین زادروز اکبر رادی 
آیین گشایش نخستین نمایشگاه اسناد تصویری آثار استاد 
اکبر رادی در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران با حضور 
هنرمندان عرصه تئاتر، ســینما، تجسمی، ادبیات و مدیران 

فرهنگی برگزار می شود.
نخستین نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی در قالب 
عکس، پوستر و تصویر از روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۹۶ تا 
روز چهارشــنبه ۲۹ شهریور ماه ۹۶ به مدت ده روز با دبیری 
ابراهیم حسینی در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برپا 

می شود. 
بر اساس این گزارش، شورای سیاست گذاری این نمایشگاه 
)حمیده بانو عنقا، دکتر عطااهلل کوپال، دکتر فریندخت زاهدی، 
آرش رادی، بهزاد صدیقی و ابراهیم حسینی( به منظور ارج 
نهادن به آثار هنری عکاسان و گرافیست ها و گردآوری آثار 

تصویری در قالب، عکس، پوســتر، طرح جلد نمایش نامه و 
کتاب های منتشر شــده  آثار و شخصیت استاد اکبر رادی، 
این نمایشگاه را با همکاری خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه 

ایرانشهر و  مرکز هنرهای نمایشی برپا می کند.
 این گزارش در ادامه می افزاید: این نمایشگاه در دو بخش 
گرافیــک و عکس و نیز بخش جنبی برگزار می شــود. در 
بخش گرافیک تمامی اقالم گرافیکی مرتبط با شخصیت و 
آثار استاد اکبر رادی از قبیل طراحی پوستر از نمایش نامه های  
اجراشده از آثار اکبر رادی، پوسترهایی با مناسبت نکوداشت، 
پاسداشــت و  بزرگداشــت،  طراحی روی جلد کتاب ها و  در 
بخش عکس، تصاویر مرتبط با شخصیت استاد اکبر رادی 
شامل پرتره نگاری، مستند نگاری )پشت صحنه نمایش ها، 
مراسم و نشست های گوناگون و ...( عکس های تئاترهایی 
که با نویسندگی استاد اکبر رادی به روی صحنه رفته اند، به 

نمایش در می آید.  هم چنین در بخش جنبی این نمایشگاه، 
عکس های شــخصی از آلبوم شــخصی و خانوادگی این 
نمایش نامه نویس تاثیرگذار ایران به همراه برخی از دســت 
نوشته ها و وســایل شــخصی این هنرمند در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار می گیرد. 
در این نمایشگاه آثاری از جوان ترین تا پیش کسوت ترین 

هنرمنــدان عرصه عکاســی و گرافیک با موضــوع آثار و 
شــخصیت اســتاد اکبر رادی به نمایش در می آید. الزم به 
یادآوری است آثار راه نیافته به این نمایشگاه نیز در بنیاد اکبر 
رادی آرشیو می شود تا پس از تاسیس موزه آثار اکبر رادی با 
ذکر نام خالق اثر و هنرمند در آن جا نگه داری می شود. این 
گزارش در پایان می افزایــد: عالقه مندان برای دیدار از این 
نمایشــگاه می توانند از امروز تا تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۹۶ از 
ســاعت ۱۶ تا ساعت ۲۰  به نشانی خیابان طالقانی، خیابان 
شهید موسوی، خیابان برفروشان، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه 

هنرمندان ایران، گالری تابستان مراجعه کنند. 
گفتنی اســت نخستین دوره نمایشــگاه اسناد تصویری 
آثار اکبر رادی با دبیری ابراهیم حســینی نیز از امروز تا ۲۹ 
شهریورماه سال ۹۶ در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران 

برپا خواهدبود.

آیین گشایش نخستین نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی در خانه هنرمندان ایران

سرویس فرهنگ و هنر مستقل: پوستر نمایش چه کسی سهراب را کشت؟ به نویسندگی و کارگردانی شهرام کرمی توسط مازیار تهرانی طراحی شده است. این نمایش تولید تازه گروه تئاتر شایا است که از ۲۱ 
شهریور امسال در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود. در این نمایش شهرام کرمی همانند سایر آثارش خانواده و روابط میان انسان ها را در محوریت کار خود قرار داده است و این بار نمایشنامه چه 

کسی سهراب را کشت؟ با اقتباس از شاهنامه به نگارش در آمده و به بازخوانی معاصر داستان رستم و سهراب می پردازد.
در این نمایش بازیگرانی چون بهرام شاه محمدلو، رویا افشار، فرید قبادی، سروش طاهری، حسین پورکریمی و آبان حسین  آبادی حضور دارند.

چه کسی سهراب را کشت؟ از ۲۱ شهریور هر روز ساعت ۱۹ در سالن قشقایی تئاتر شهر اجرا خواهد شد.


