
چهار مرداد روز به گل نشستن کشتی یونانی در 
جزیره زیبای کیش است به همین مناسبت به سراغ 
سعید رحیمیان یکی از مسئولین سازمان منطقه آزاد 
کیش رفتیم و درباره جزییات این جاذبه گردشگری 

خواستار توضیحاتی از او شدیم. 
کشــتی های زیادی هستند که بر روی موج های 
ســهمگین دریاها به جلو حرکــت می کنند و هیچ 
واهمــه ای از طوفان ندارند. بــر روی آبی بی کران 
دریا، زیر نور زرد رنگ خورشید بی پروا از ساحلی به 
سمت ساحل دیگری در حرکت هستند. هرکدام از 
این کشتی ها داستانی دارند، داستانی شنیدنی. کشتی 
یونانی که در نزدیکی ساحل غربی جزیره ی کیش 
آرام گرفته نیز داستانی بس جذاب و شنیدنی دارد که 
همگان از آن مطلع نیستند. کشتی یونانی بر ساحل 
خلیج نیلگون فارس آرامیده است ...به ساحل غربی 

جزیره زیبای کیش که نزدیک می شــویم حســی 
سرشــار از آرامش تمام وجود ما را در بر می گیرد. به 
دریا که نگاه می کنیم کشــتی نگاهمان را مجذوب 
خود می کند. با خود می گوییم چه شد که این کشتی 
این گونه اسیر ساحل شده و راهی برای نجات ندارد؟ 
کشتی که این گونه اسیر شده است سالیان سال در 
نزدیکی ساحل آرامیده است. نام آن را کشتی یونانی 
می باشد. امروزه دیگر تاب و توان ایستادگی را ندارد 
و فرســودگی به جانش افتــاده و هر لحظه ممکن 
است فرو بریزد. کشتی یونانی شاید تنها باشد ولی 
هیچ وقت رها نشده و گردشگران زیادی برای دیدن 
او و عکس گرفتن ساحل می آیند. این کشتی امروزه 
به یکی از جاذبه های گردشگری جزیره کیش تبدیل 
شده است. در ۴ مرداد ماه سال ۱۳۴۵ بود که کشتی 
در نزدیکی روستای باغو به گل نشست و تا به امروز 

همان جا مانده است. 
کشــتی یونانی در سال ۱۳۲۲ در گالسکو توسط 
شــرکت ویلیام همیلتون ساخته شد. زمانی که این 
کشتی ساخته شــد وزنی برابر با ۷۰۶۱ تن و طولی 
۱۳۶ متری داشــت. در طول زمان فعالیتش مالکان 
ایرانی و انگلیســی زیادی داشته است و جالب این 
جاست که مالک آخر او یک یونانی بود و نام امروزی 

کشتی به این دلیل کشتی یونانی است. 
کشــتی یونانی نام های زیادی داشته است مانند: 
امپایر ترومپت، نچرالیست، کوروش پارسی، همدان و 
زمانی که کشتی غرق شد نام او کوال اف بوده است. 
)این نام ها به ترتیب نوشــته شده است(. دلیل غرق 
شــدن و به گل نشستن کشتی یونانی هنوز معلوم 
نیست. برخی می گویند شرکت لویدز انگلیس برای 
گرفتن مبلغی از شرکت بیمه از قصد باعث شده تا 
کشــتی به گل بشــیند. در ادامه اطالعات بیشتر و 

تخصصی تری راجع به این کشتی خواهید خواند. 
ســاحل زیبای این منطقه و در کنار آن کشــتی 
یونانی منظره بســیار زیبایی را بوجود آورده است و 

می توان تفریحاتی را انجام داد. 
لذت بردن از غروب خورشــید در کنار 

کشتی یونانی و عکاسی از کشتی
بســیاری از عکاس های حرفه ای به این ساحل 
می آیند و تصاویری فوق العاده به ثبت می رســانند. 
کشتی سوژه آن ها اســت و دریا و غروب خورشید 
عکس ها را بسیار زیباتر می کنند. اگر عالقه مند به 

عکاسی هستید به این ساحل سری بزنید

نوع کشتی یونانی 
کشــتی یونانــی در زمــان فعالیــت در کالس 
کشــتی های باری قرار داشته است. مقدار باری که 
این کشتی می توانسته حمل کند برابر با ۶۶۰۱ تناژ 
بر روی عرشه ثبت شده است. درازایی برابر با ۱۳۱.۹ 
متر و پهنایی ۱۷.۱ متری داشته است. نیروی محرکه 
کشتی برابر با ۵۱۰ د اسب بخار بوده و پیشرانه آن را 
۳ سیلندر موتور بخار دریایی تشکیل می داده است. 
در زمان فعالیت های این کشتی حسگرهایی مانند 
یافتن مســیر )GPS( و اکو صدایی درون کشتی 
تعبیه شــده اســت. امروزه وضعیت کشتی به گل 
نشسته ثبت شده و غیر قابل بازیابی به حساب می آید

سرگذشــت کشــتی یونانی در مدت 
فعالیت ...

اولین مالک این کشتی وزارت حمل و نقل جنگ 
بریتانیا بوده است و این وزارت مدیریت و سرپرستی 
کشتی را در ســال ۱۹۴۳ به شرکت الریناگا استیم 
واگــذار کرد. و بعد از آن در ســال ۱۹۴۵ شــرکت 
هریسون مالک او شد. از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶ کشتی 
یونانی که امپایر ترومپت نام داشت به دولت آفریقای 

جنوبی کرایه داده شد. 
در ســال ۱۹۴۶ میالدی بود که شرکت چارنت 
اســتیم کشــتی را خریداری کرد و اســم کشتی 
را به نچرالیســت تغییر داد و اداره آن را با شــرکت 
هریســون بر عهده گرفت. در سال ۱۹۵۹ شرکت 
ایرانی Lioyd & co Ltd خرمشــهر کشتی را 
خریداری کرد و نام او را به کوروش پارسی تغییر داد. 

در ســال ۱۹۶۵ خط کشتیرانی ایران مالک کشتی 
یونانی شــد و نام آن را به همدان تغییر داد.  آخرین 
مالک کشتی فرانگولیس و کلیافس از یونان بوده اند 
و نام او را به کوال اف تغییر دادند. باید به این موضوع 
اشاره کرد که در طول این زمان مدیریت و سرپرستی 
کشتی بر عهده شرکت انگلیسی آشورت لندن بوده 

است. 
تاریخچه، چه شد که به گل نشست ...

 این کشتی در بندری به نام گریناک به ثبت رسید 
و در ســال ۱۹۴۳ و ماه مارس آغاز به کار کرد. در 
ســال ۱۹۶۶ به دنبال به گل نشستن آن از خدمت 
خارج شد و تا به امروز در نزدیکی ساحل کیش قرار 
گرفته است. در ۲۵ جوالی سال ۱۹۶۶ این کشتی 
در قسمت جنوب شــرقی جزیره کیش و در خلیج 
فارس به گل نشســت. یک یدک کش هلندی به 
نام اورینوکو سعی کرد تا کشــتی را از وضعیت به 
گل نشســته شده خارج کند ولی موفق به انجامش 
نشد. امروزه شرایط این کشتی به گل نشسته به هیچ 
عنوان مســاعد نمی باشد و قیمت های زیرین آن به 

دلیل فرسودگی در حال فروپاشی می باشد
گردشگری و کشتی یونانی

اگر امــروزه به جزیره کیش ســفر کنید خواهید 
دیافت که این کشتی را می توان یکی از مکان های 
گردشگری این جزیره نامید. ساالنه از کشور ایران و 
همین طور دیگر کشورها برای بازدید از این کشتی 
به جزیره کیش سفر می کنند. غروب ساحل در کنار 

این کشتی بسیار منظره زیبایی را بوجود می آورد.
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نظر به استقبال کم سابقه از خرید بلیت های کنسرت موسیقی محلی کولی های اسپانیا، این کنسرت که روزهای 6 و 7 مردادماه در سالن وزارت کشور اجرا می شود، برای روز 
8 مرداد نیز تمدید شد.

بلیت فروشی کنسرت گروه کولی های اسپانیا »Gipsy kings family« از 20 تیرماه برای اجرا در روزهای 6 و 7 مردادماه در تاالر بزرگ وزارت کشور آغاز شد و اکنون این 
اجرا برای 8 مردادماه نیز تمدید شده است.موسسه فرهنگی هنری »اکسیر نوین« به مدیریت محمدرضا خانزاده با مشارکت موسسه پرشیا فیلم برگزارکننده این کنسرت هستند.

عالقه مندان به حضور در کنسرت گروه کولی های اسپانیا می توانند برای تهیه بلیت به سایت اکسیرنوین www.exirconcert.com مراجعه کنند.

بدون شــک یکی از بهترین تک گویی هایی 
که تا کنون شــنیده اید متعلق به اوست، لحن 
و انتقال احساس را با تمرکز و دقت تمام انجام 
داده اســت و مخاطب را بــه صورت عجیبی 
درگیر می کند. تک گویی محمود استاد محمد 
در شهر قصه های بیژن مفید؛ که مجموعه ای 
عظیم، سترگ و قابل ستودن است خود چون 
نگینی می درخشــد. »آســید کاظم« او از بی 
بدیل ترین های تاریخ تئاتر ایران اســت و تمام 
منتقدان و متفکــران این حوزه بــه این امر 

معترف اند.
محمود اســتادمحمد از جمله نمایشــنامه 
نویســانی اســت کــه در دوران معاصر تأثیر 
عمده ای را بر هنر نمایش ایران گذاشته است.

محمود استادمحمد در سال ۱۳2۹ در محله دروازه دوالب تهران دیده به جهان گشود.
وی فعالیت نمایشــی خود را در نوجوانی پس از آشــنایی با استادش محمد آستیم و 
ســپس نصرت رحمانی و عباس نعلبندیان و  عضویت در آتیله تئاتر آغاز کرد و در سال 

۱۳۴7 با بازی در نمایش »شهر قصه« )در نقش خر خراط( به شهرت رسید.
استادمحمد همچنین در ســال ۱۳۴8 در نمایش »نظارت عالیه« به کارگردانی ایرج 
انور به ایفای نقش پرداخت. وی پس از انحالل آتیله تئاتر، در سال ۱۳۵0 به بندر عباس 
سفر کرد و در آنجا گروه نمایشی »پتوروک« را تشکیل داد. وی در سال ۱۳۵۱ دوباره به 

تهران مراجعت کرد.
محمود اســتاد محمد پس از نوشتن نمایشــنامه های متعدد، در سال ۱۳6۴ به کانادا 
مهاجرت کرد. درســت اســت که در این دوره، برخالف وقتی که از بیژن مفید جدا شد، 
دیگر به بلوغ فکری رسیده بود اما در این بلوغ هم هیجانی عمل کرد و مهاجرت را انتخاب 
کرد. اگر نمی رفت، شــکوفایی بیشتری داشــت. اما به هرحال بعد از انقالب و پس از آن 
جنگ، شرایط خاصی در ایران اتفاق افتاد و تئاتر عماًل از بین رفته بود و دوباره باید از پایه 
شروع می شد. وی در سال ۱۳77 به ایران باز گشت و فعالیت هنری خود را از سر گرفت.

محمود اســتادمحمد گرچه ســال ها در ایــران نبود، اما در ســال هایی دور، در زمانه 
جوانی اش که در ایران بود، با بزرگان شــناخته شــده تئاتر نشست و برخاست داشت؛ از 
هر طیف و ســلیقه ای؛ از بیژن مفید و علی نصیریان گرفته تا آربی آوانســیان و عباس 
نعلبندیان. با برخی همکاری کرده بود و از بســیاری خاطرات زیادی به یاد داشــت. آدم 

خوش صحبتی هم بود.
تولیــد و اجرای نمایش های »بنگاه تئاترال«، »کافه مک آدم« در ســال هایی که او از 
کانادا به ایران بازگشــت صورت گرفت، نمایشــنامه »آســیدکاظم« یکی از مطرح ترین 

نمایشنامه های استاد محمد در تئاتر ایران است.
او همسر آهو خردمند بازیگر تئاتر بوده و یکی از نکات جالبی که کمتر کسی اطالعی از 
آن دارد این است که ترانه آهوی پر کرشمه که مارتیک آنرا اجرا کرده سروده وی می باشد 

که برای همسرش سروده بود.
اســتاد محمد طی دو سال با بیماری ســرطان کبد مبارزه کرد و سرانجام مرداد سال 

۱۳۹2 درگذشت.
آثار محمود استادمحمد: آسید کاظم، جنگ اطهر، رسم زمانه، خونیان و خوزیان، خانه 

سالمندان، سپنج رنج و شکنج، دیوان تئاتر آل

غروب کشتی

کنسرت 
کولی های اسپانیا 

تمدید شد

گزارش ویژه مستقل از کشتی یونانی جزیره کیش

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم
نویسنده: ریموند کارور

ترجمه: زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده
انتشارات: مروارید 

مجموعه ای از ۱۴ داستان کوتاه از ریموند کارور 
است.

دربارهکتابوقتیازعشقحرفمیزنیم
گوش سپردن به داستان های کارور، دقیقاً مثل 
این می ماند که شــنل جادویــی و نامرئی کننده 
هری پاتر را روی ســرت بندازی، شروع کنی به 
قــدم زدن در یــک خیابان و به هــر خانه ای که 
رســیدی در را باز کنی و بــروی داخل. آن وقت 
حشــر و نشر آدم ها و دردســرای زندگیشان و ببینی و با آنها در تجربه های تلخ و 

شیرین سهیم بشوی.
اول کتاب یک پیشــگفتار خوب دارد که پیشــنهاد می کنم حتماً قبل شــروع 
کتاب بخوانیدش. آقای کارور خیلی وقــت پیش ها توی آمریکا زندگی می کرده، 
همان وقت هایی که آدم دلش غنج می رفت واسه کاکتوس ها و تلویزیونای سه در 
چهار پربرفک و ستاره روی سینه کالنترهای غرب وحشی! همینطور توضیح داده 
که استادشــان، آقای گاردنر، خیلی اصرار داشتند که در نگارش داستان کوتاه از 
کمترین تعداد لغات اســتفاده شود. و این را شما وقتی احساس می کنید که یکی 
از داســتان هایش را بخوانید. واقعاً هیچ شاخ و برگ اضافی ای وجود نداره. کارور، 
در حین روایت داســتان، بین قسمت های کوتاهی که تعریف می کند فاصله های 
خالی و کوتاهی قرار می دهد تا ذهن خواننده آن ها رو پر کند. این مورد باعث شده 
سبک کوتاه و موجزنویســی او به چشم بیاید. جمله ای که توی همین پیشگفتار 
حســابی به دلم نشست، این بود: کارور روشنی ساده و بی پیرایه سبک همینگوی 
را با نگاه ساده و طنزآمیز چخوف به زندگی و لحن پر ایهام کافکا در هم آمیخت. 
اما باوجوداین سادگی و روایت به ظاهر بدون نقطه عطف، داستان های کارور دارای 
اشراق و تجلی جویسی هستند: شهود پنهان در پس زندگی عادی. و واقعاً خواندن 
داستان های کوتاهش همین سادگی و بی پیرایگی در عین پیچیدگی را به خواننده 

منتقل می کند.
قسمتهاییازمتنکتاب

مل گفت »هرکدام از ما واقعاً از عشــق چی میدانیم؟ به نظر من در مورد عشق 
ماها تازه اول راهیم. می گوییم عاشــق هم هستیم و هستیم، در این شکی نیست. 
من تری را دوســت دارم و تری هم من را دوســت دارد. شــما دو تا هم همدیگر 
را دوســت دارید. حاال فهمیدید که منظور من کدام نوع عشــق است. بله، عشق 
جســمانی، یعنی آن میلی که آدم را به طرف یک شــخص خاص سوق می دهد و 
همین طور عشــق به وجود یک انسان دیگر، می شــود گفت به ذات آن شخصی، 
عشــق شهوانی و خب بگیریم عشق احساسی، یعنی محبت کردن هرروزه به یک 
آدم دیگر. اما گاهی اصاًل سر درنمی آورم که چطور زن اولم را هم دوست داشتم. اما 
دوستش داشتم. میدانم که داشتم. پس البد از این نظر مثل تری هستم. مثل تری و 
اد.« کمی توی فکر فرورفت و ادامه داد »یک وقتی فکر می کردم زن اولم را بیشتر از 
جانم دوست دارم. اما حاال دیگر حالم ازش به هم می خورد. واقعاً به هم می خورد. 
این را چطور می شود توجیه کرد؟ چی بر سر آن عشق آمده؟ سؤال من این است 

که چی بر سرش آمده؟ کاش یکی حالیم می کرد. 
وقتی طوری از عشــق حــرف می زنیم که انگار می دانیــم داریم از چه صحبت 

می کنیم، باید از خودمان خجالت بکشیم.

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

وقتی از عشق حرف می زنیم

پــسازنگارشفیلمنامهبهقلــمرامینجلیلیفرد،
انتخاببازیگرانوعواملتوســطگروهتولیدآغازشد. 
سر انجام فیلم سایه روشن در اوایل خرداد ماه ۱۳۹6 به 
کارگردانی رامین جلیلی فرد و به تهیه کنندگی مشترک 

امیر مؤمنی اصل و رامین جلیلی فرد تولید گردید.
فیلم ســایه روشن داستان مرد جوانی است که پس از 

آزادی از زندان اتفاقات عجیبی برای او رخ می دهد.
سایه روشن هم اکنون در مرحله ی تدوین و صداگذاری 
می باشــد و امیر مؤمنی اصل مسئولیت این بخش را بر 

عهده دارد.
طی گزارشی که تا کنون از مرحله تدوین اولیه منتشر 
شده اســت ، خبرها حاکی از این است که تمام مراحل 
تولید به خوبی پیش رفته و تمام بازیگران از جمله بازیگر 
نقش اول فیلم " بهروز محمدی " نقش خود را به خوبی 

ایفا کرده است.
سایه روشن پس از پشت ســر گذاشتن مراحل فنی ، 
برای اکران عمومی و حضور در جشــنواره های داخلی و 

خارجی آماده نمایش می شود.
تعدادی از عواملی که جهت تولید فیلم ســایه روشــن 

همکاری داشته اند عبارتند از :
بازیگــران : بهروز محمدی ، محمد رضا نجفی ، جاوید 
فراهانی ، رضا دیزجی ، فرزاد جمشــید دانایی - مجری 

طرح : مؤسسه فرهنگی هنری هنر رسانه مانا 

برنامه ی ویژه ای در اوایل هفته با حضور لیال حاتمی 
بازیگر سینمای ایران در تورنتو کانادا برگزار شد و در 
ادامه 2۱ مــرداد ماه نیز این برنامه در ونکوور برگزار 

خواهد شد.
»امیر گنجوی« مدیــِر مرکز فرهنگی »فینیکس« 
و جشــنواره »ســینه ایران« به ایســنا در تشــریح 
برنامه ای که برگزار شــده اســت، توضیــح داد: در 
ایــن برنامه کــه ۳۱ تیر و اول مرداد مــاه در »تیف 
بل الیت باکس« ســاختمان اصلی جشنواره تورنتو 
برگــزار شــد، فیلم هــای »لیــال« و »در دنیای تو 
ســاعت چند اســت؟« پخش و بعد از آن ها جلسات 
 پرســش و پاســخ بــا حضور لیــال حاتمــی برگزار 

شد.
به گفتــه او؛ لیال حاتمــی در این برنامــه با ابراز 
خوشــحالی از حضور در جلسه »لیال« اذعان داشت 
که این فیلم برای او خاطره ای خاصی در سینماست؛ 
همزمانی بازی در این فیلم با آشــنایی با همســرش 

»علــی مصفــا« و همچنین زمانی کــه در طول آن 
پدرش »علــی حاتمی« کارگردان بزرگ ســینمای 
ایران را از دســت داد، در نهایــت اولین فیلم مهم و 

جدی او در کارنامه هنری اش محسوب می شود.

او همچنین ابراز خرســندی کرد که در این جلسه 
شرکت کرده و توانسته است با تماشاگران به تماشای 
نسخه بازســازی شده این فیلم در بیستمین سالگرد 

تولیدش بنشیند.
در ادامه فیلِم »در دنیای تو ســاعت چند است؟« 

پخش شد.
امیر گنجوی دربــاره این برنامه توضیح داد: هر دو 
فیلم ذکر شده با استقبال بسیار خوِب جامعه ایرانی و 
کانادایی روبرو شد و سؤاالت مختلفی از لیال حاتمی 
در این زمینه پرسیده شد و به پاس 20 سال فعالیت 
مستمر سینمایی تقدیر نامه ای از طرف کاتلین وین، 
نخســت وزیر انتاریو، به خانواده حاتمی-مصفا اهدا 

شد.
او همچنین گفت که در تاریخ یکشنبه 2۳ جوالی 
)اول مرداد ماه( هم کارگاه آموزشی بازیگری با حضور 
»لیال حاتمی« و »حســین معززی نیــا« از منتقدان 

سینمای ایران برگزار شد. 

در این کارگاِه ســه ســاعته که به صورت »مستر 
کالس« اداره شد، لیال حاتمی سعی کرد، شیوه های 
مختلف بازیگری خــود را در اختیار عالقمندان قرار 

دهد.
در ادامه برنامه فوق، لیال حاتمی در ۱2 آگوســت 
)2۱ مرداد ماه( در ونکوور حضور خواهد داشــت و با 
مخاطباِن این شــهر به بحث و گفتگو پیرامون فیلم 

»لیال« خواهند پرداخت.
برنامه ونکوور با همکاری مشــترک مرکز فرهنگی 
»فینیکــس« و »پاســیفیک یونایتد پروداکشــنز« 
با مدیریت دکتــر »امیر هوشنگ هاشــمی« منتقد 
 ســینما و داور جشــنواره »حافظ« برگــزار خواهد 

شد.
مرکــز فرهنگی فینیکــس و پاســیفیک یونایتد 
پروداکشــنز در ماه های اخیر میزبــان هنرمندانی از 
جمله: شهاب حســینی، حامد بهداد، مانی حقیقی، 

نیکی کریمی و حمید فرخ نژاد بوده  است.

برنامه ویژه ای با حضور »لیال حاتمی« در کانادا

دومین نمایشگاه از سلسله نمایشگاه های »انسان دشواری 
وظیفه اســت« با عنوان »توان گریستن از سویدای جان« 
برگزار می شود. به نقل از روابط عمومی گالری دنا، فرشید 
پارسی کیا گردآورنده این نمایشگاه است که در آن، آثاری 
از محمد اردالنی، اونیش امین اللهی، زهره خلیفه، زروان، 

اشکان قازانچایی، محبوبه میرزایی، نزار موسوی نیا، ساسان 
مویدی، هانی نجم، رسول یونان و شعری از علیرضا آدینه، 
پرفورمنس آرت از الهام زارع نژاد، موسیقی از جمال سامری 
و ویدئوآرتی از ســیاوش مقیمیان ارائه می شود. نمایشگاه 
یادشده ششم مرداد افتتاح می شود و تا 27 مردادماه ۱۳۹6 
از ســاعت ۱6 تا 20 برای بازدیــد عالقه مندان با حمایت 
فرگالری و همکاری زهرا منصف برپا خواهد بود. فرشــید 
پارسی کیا این نمایشــگاه را تقدیم کرده است به فرزندان 
ِ متهم ِ پرونده قتل ِ »آتنا اصالنی« و در توضیحی نوشــته 
است: نمایشگاه »توان گریستن از سویدای جان« دومین 
نمایشگاه اســت از سلسله نمایشگاه های »انسان دشواری 
وظیفه اســت« که در گالری دنا برگزار می شود. نخستین 
نمایشــگاه این مجموعه با عنوان »توان دوست داشتن و 
دوست داشته شــدن« اردیبهشــت ماه ۱۳۹6 در گالری 
سایان در اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه ها در ماه های 
آینده با دو عنوان دیگــر در گالری دنا و دیگر گالری های 
شهرســتان ها برگزار خواهد شــد. گالری دنا در خیابان 
طالقانی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه سوسن، پالک ۴ قرار 

دارد. این گالری روزهای شنبه تعطیل است

مرداد امســال کتابخانه مرجــع کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان میزبــان عالقه مندان 
نمایشگاه »راز آن...« با موضوع کتاب های اسطوره 

است.
در ایــن نمایشــگاه کتاب هــای »کــودک« و 
»نوجوان« ی که با موضوع »اســطوره در ادبیات 
ایران و جهان« خلق شده اند، به نمایش در می آیند.

نمایشــگاه منتخب کتاب های اســطوره، آثاری 
همچــون گیلگمش، رویــای گردآفریــد، راز آن 
درخــت، بیژن و منیژه، ضحاک، نخســتین نوروز 
 جهان، کاخی که فرو ریخت و... را به نمایش خواهد 

گذاشت.
بر اســاس این خبر، کتاب های این نمایشــگاه 
از بخــش کــودک فارســی کتابخانــه مرجــع 
 کانــون انتخاب شــده و تعداد آن هــا ۵۵ عنوان 

است.
عالقه مندان به کتاب های تاریخی و افســانه ای 
و مربیــان و معلمانی که به آشــنایی با کتاب های 
تولیدشــده در این حوزه عالقه مندنــد می توانند 

همه روزه )غیر از پنج شــنبه ها و روزهای تعطیل( 
از ســاعت 8 صبح تا ۴ بعدازظهر از این نمایشگاه 

دیدن کنند.
کتابخانه مرجع کانون در خیابان شهید بهشتی، 
خیابان خالد اســالمبولی، پالک 2۴ )ســاختمان 

ملک شامران( واقع شده است.

برگزاری نمایشگاه کتاب های اسطوره»انسان دشواری وظیفه است« در یک گالری

به مناســبت دهه کرامت و در راستای گسترش و ترویج 
فرهنگ رضوی در میان شهروندان و ترغیب عالقه مندان به 
خلق آثار ادبی با محوریت دینی، سومین جشنواره ادبی “نذر 
شعر” در بزرگداشــت مقام حضرت امام رضا )ع( و حضرت 

معصومه )س( برگزار می شود.
حامد طراحی، دبیر اجرایی طرح، افزود: در این جشــنواره 
از تمامی دوستداران اهل بیت )ع( و به ویژه شاعران دلباخته 
آن حضرات دعوت می شود شعرهایی را که درباره حضرت 
امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( سروده اند، به دبیرخانه 
جشــنواره ارســال کنند تا پس از داوری و انتخاب در قالب 
مجموعه ای منتشر شود. در این جشنواره همچنین لوح تقدیر 

و جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا می شود.
مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱8 با اشاره به استقبال 
خــوب عالقه مندان از ایــن جشــنواره در دوره های قبلی 
و شــرکت بیش از ۲۰۰ نفر از سراسر کشــور در دوره دوم، 
اظهار کرد: این جشنواره با محوریت پرداختن به ابعاد مختلف 
زندگی، شخصیت و سیره حضرت امام رضا )ع(  و حضرت 
معصومه )س( در قالب های شعر و قطعه ادبی و سه بخش 
سنتی، شعر نو و شعر کودک برگزار و آثار برگزیده نیز منتشر 

می شود.
او در باره شــرایط ارسال آثار گفت: آثار ارسالی باید روی 
یک طرف برگــه a4 با قلم نازنین انــدازه ۱۴ تایپ و در 
قالب word همراه با مشــخصات کامل و ایمیل و شماره 

تماس صاحب اثر به نشانی الکترونیکی دبیر خانه جشنواره 
ارسال شود. رییس فرهنگسرای خاتم )ص( افزود:  آثار باید 
از تازگی و نگاه نو برخوردار باشــد و محدودیتی در انتخاب 
قالب اشــعار وجود ندارد. هر شــرکت کننده نیــز باید پنج 
 قطعه از اشــعار خود را تا سوم شــهریور به جشنواره ارسال 

کند.
دبیر اجرایی سومین جشنواره ادبی نذر شعر گفت: داوری 
سومین جشنواره ادبی نذر شعر را حمیدرضا شکارسری، سعید 
بیابانکی و پرویز بیگی حبیب آبادی بر عهده دارند و داوری 

اثار در یک مرحله انجام خواهد شد.
عالقه مندان برای شــرکت در سومین جشــنواره ادبی 
“نذر شــعر” می توانند آثار خود را تا ۳ شــهریورماه در قالب 
شــعرهای بــه صــورت آزاد از طریق پســت الکترونیک 
 farhangsarayekhatam@yahoo.com
ارسال و برای دریافت اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 
khatam. نشــانی بــه  فرهنگســرای خاتــم )ص( 

farhangsara.ir رجوع کنند.
همچنین دبیرخانه جشنواره با کدپستی  ۱۳۷۳۷8۴8۷۱ 
و به نشــانی تهران، یافت آباد، شــهرک ولیعصــر )عج(، 
انتهای خیابان شهید آقایی )حیدری جنوبی(، خیابان شهید 
پژاند، بوســتان لواسانی، فرهنگســرای خاتم )ص(، واحد 
روابط عمومی واقع و با شــماره های تماس:۶۶۲۰۷۰۶8-

۶۶۲۰۷۰۶۹ آماده پاسخ گویی به عالقه مندان است.

جزئیات "نذر شعر" اعالم شد  فیلم سایه روشن آماده نمایش می شود

تک گوی شهر قصه غصه هایش را 
برای دنیا گذاشت و رفت


