
چاپ دوم » نامه هایی به آنا )۲(« از حســین  
پناهی در ۴۴ صفحه با شــمارگان ۱۵۰۰ نسخه 
و قیمت ۷ هزار تومان در نشر آناپنا عرضه شده 
اســت. این کتاب با نوشــته ای با دست خط و 
امضای  زنده یاد حسین پناهی به تاریخ پاییز ۷۸ 

شروع شده است: به پاس قاصدک هایت
که اولین شان ۱۲ سال در راه بود

و سرانجام به لبه پنجره اطاق رویاهایم نشست.
نوشته ای از کتاب:

»از کفنم مراقبت خواهم کرد
وقتی مرا به جهنم بردند،

با ذغال انگشتانم
برایت نامه خواهم نوشت!« الهیجان؛۱۳۸۰

همچنین مجموعه شــعر »آری  یا...« از زهره  
زمانی در ۹۰ صفحه با شــمارگان ۱۱۰۰ نسخه 
و قیمت ۹ هزار تومان در همین نشر راهی بازار 

شده است.
دیگر مجموعه شعر تازه منتشرشده، »صدایم 
کن« از زیبا قدک ساز است که در ۸۰ صفحه و 
قطع جیبی با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه  و به بهای 

۸ هزار تومان  منتشر شده است.
داســتان »کســی  به فکر ما نبــود« از علی 
بیگ محمــدی بیجــاری در ۴۴ صفحه و قطع 
جیبی با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت  ۶ هزار 

تومان در نشر آناپنا  عرضه شده است.

در نوشــته پشــت جلد کتاب آمده است: اگر 
می خواهید کودکانی شــاداب و بانشــاط داشته 
باشــید لطفاً از عشــق ورزیدن به یکدیگر در 
حضور فرزندانتان خودداری نکنید. چرا که ابراز 
احساسات و احترام متقابل شما، فرزندانتان را از 
هرگونه  اســترس و اضطراب های کاذب به دور 
خواهد کرد و آنان با خیالی آســوده در محیطی 
امن رشد کرده و با اعتماد به نفس بیشتری وارد 

جامعه خواهند شد.
همچنین کتاب »روز هشتم هفته: کلیدهای 
یــک دِر بــاز« مجموعه نوشــته های منتخب 
کریســتین بوبن با گردآوری پاولین ماتاراسکو 
با ترجمه ســعید رحیمی پــور در ۱۸۰ صفحه با 
شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۸هزار تومان 

در نشر یادشده روانه بازار شده است. 
»روز هشتم هفته«، »ملکه، پادشاه، سرباز«، 
»به من نگاه کن، به من نگاه کن«، »ادامه بده، 
)یوحنا( یونس، من منتظرم«، »یک دنیا فاصله«، 
»موزارت و باران«، »بندباز«، »حضوِر محض«، 
»رستاخیز«، »قاتلی به سفیدی برف« و » مرد 

شاد« بخش های مختلف این کتاب هستند.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: اگر ما به 
اندازه کودکان کوچک نشویم امیدی به رهایی 

ما نیست.
جاودانگــی همچنان بر ســنگ ها و خواب 

حکمرانی می کند.
جاودانگی نســیمی اســت، آوایی است که 
می خواند و کم می شــود تا زمانــی که واژگان 
به اتمام می رســند. مرگ هم همان چیز است، 
رایحه ای، صدای بســته شدن دری و شکستن 

لیوانی.
مدت مدیدی اســت که دوستت دارم و هیچ 

وقت این عشق را از تو دریغ نمی کنم.
آدم ها از کسالت ملول گشته اند نه از گرسنگی.

ســکوت، قلب بی مالحظه  را احیا می کند، آن 
را سرحال تر و سرزنده تر از خود زندگی می کند.

این چه معنی دارد که باید بیاموزید، یاد بگیرید 

بنوازید، زندگی کنید.
به جز این، دیگر چی هست...

دیواری بین ما و زندگی وجود دارد. می توانید 
آن را خســتگی ، ترس، فکر، جاه طلبی یا همه 

این ها بنامید.
نبود حقیقت و صداقت در کالم از پایان  دنیا و 

آخرالزمان هم بدتر است.
»عشــق اول می آید« نوشته امیلی گیفین با 
ترجمه شیما آبیاری در ۴۵۲ صفحه با شمارگان 
۱۱۰۰ نســخه و قیمت ۳۲ هزار تومان در نشر 

آناپنا روانه بازار شده است.
در نوشــته پشت جلد کتاب آمده است: عشق 
ماهیت همه  چیز رو تغییر می ده حتی شــرایط 

نابسامان رو...
 ...زندگی جریان بی ثباتیــه؛ وقتی می خوای 
طعــم خوِش چیزی رو حس کنی، به ســرعت 
شــرایط تغییر می کنه و همه چیــزه تیره و تار 
می شــه.   می خوای از چیزی بگذری، شــرایط 
جوری می شــه که اون رو برای همیشه کنارت 

داری.
... کسی نمی تونه بگه خوشحالی شبیه چیه.  

همه چی به روابط درونی آدما بستگی داره...
همــه آدما اون بخش از زندگی شــون رو که 
همیشــه آرزو دارن داشته باشن نشون  می دن. 

چیزی که خودشون دوست دارن باورش کنن...
چیزهای خیلی کوچیکی  در زندگی وجود داره 

که باعث می شه آدم احساس رضایت بکنه...
رمان نوجوانانه »من و داداش رباتم« نوشــته  
جیمز پترســون و کریس گرابنستاین با ترجمه 

میترا امیری راهی بازار شد.
در معرفــی این کتاب عنوان شــده اســت: 
جیمز پترسون و کریس گرابنستاین با شکستن 
الگوهــای رایج ذهنــی، یک رمــان نوجوانانه 
خواندنی نوشته اند که در آن مادر مخترعی نقش 
کلیدی دارد؛ مادری که با اختراع رباتی به اســم 
»ای« برادری برای سامی شخصیت اصلی خلق 

می کند.

رمان »خانه لهســتانی ها« نوشــته مرجان 
شیرمحمدی در ۲۰۹ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ 
نســخه و قیمت ۱۸هزار تومان در نشر چشمه 

عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: مرجان 
است.  شناخته شده  داستان نویسی  شیرمحمدی 
او در ســال های گذشــته چندین کتاب منتشر 
کرده که از اقبال مناســبی برخــوردار بوده اند و 
پای شان به ســینما نیز باز شده است. تازه ترین 
نوشــته  او یعنی »خانه لهســتانی ها« احتماال 
متفاوت ترین شان هم هست. این رمان داستان  
آدم هایی است ســاکن خانه ای بزرگ در جنوب 
تهران، خانه ای بازمانده از سال های دور. داستان 
در زمانــه  پهلوی دوم می گــذرد و قصه آدم ها 
و رازهایــی که هر کدام در ســینه خــود دارند 
موضوعی می شود برای روایت های نویسنده. در 
این خانه که هرکس اتاقی اجاره ای دارد، عنصِر 
»ندار بودن« گره خورده با گذشــته ای وهم آلود 
که باعث شده ماجراهای خاص و حتی خشنی 
رقم بخورد. داســتان خواهرانی ســال خورده، یا 
زنی که تنها گذاشته اندش. شیرمحمدی با زبانی 
داســتان گو، تالش کرده بــرای بازآفرینی یک 
هویت مکانی و گره زدنش با وجوه شخصی هر 
یک از قهرماناِن خود، قصه ای خواندنی بنویسد. 
»خانه لهستانی ها« مملو از تکه های احساسی و 
روایی اســت که در آن ها می توان ردپای هراِس 
از رها شدن در دِل شهر را درک کرد. قصه ای از 
زن هایی  که این خانه دنیای شخصی شان است و 
اگر کسی به این دنیا تعدی کند سرنوشت چندان 

خوبی در انتظارش نیست...
همچنین رمان »دشمِن آینده« نوشته هادی 
خورشــاهیان در ۲۰۳ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ 
نسخه و به بهای ۱۷هزار تومان در نشر یادشده 

راهی بازار شده است.
دیگر کتاب تازه منتشرشــده در نشر چشمه، 
»راهنمای مردن با گیاهان دارویی« نوشته عطیه  
عطارزاده اســت که در ۱۱۷ صفحه با شمارگان 

۱۰۰۰ نســخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر 
شده است.

»راهنمــای ُمردن با گیاهــان دارویی« یک 
رمان متفاوت و قصه گوســت. رمانی که در آن 
تنهایی یک مفهوم برآشوبنده است و رهایی از 

آن راه های عجیب و گاه خونینی دارد.
رمــان ارمنی »زندگی بر شــاهراه قدیم ُرم« 
نوشــته واهان توتوِونتس بــا ترجمه آندرانیک 
خچومیان در ۱۵۴ صفحه با شــمارگان ۱۰۰۰ 
نسخه و قیمت ۱۳ هزار تومان عرضه شده است.

در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: »زندگی 
بر شــاهراه ِ قدیم ُرم« یکی از مشهورترین آثار 
ادبیات ارمنستان اســت از نویسنده  نمادین این 
کشور واهان توتوِونس. این نویسنده سال ۱۸۸۹ 
به دنیا می آید و سال ۱۹۳۶ از دنیا می رود. او در 
عمر نه چندان طوالنی اش داستان ها و رمان هایی 
می نویسد که در زبان ارمنی و ادبیات این کشور 
جایگاهی ویژه دارند. داستان های به هم پیوسته 
کتاب »زندگی بر شاهراِه قدیم ُرم« از نمونه های 
درخشان اویند که درشان می توان اتوبیوگرافی 
نویســنده را نیز شــاهد بود. کتاب در فضایی 
کوچک با آدم هایی از هر قشر می گذرد، آدم هایی 
که گاهی رفتارهای شــان طنِز گوگول را به یاد 
می آورد و گاه حکایت گویی های شخصیت های 
چخــوف را به هم پیوند می زند، ما شــاهِد نگاِه 
غمناِک او نیز هســتیم به آن چه در حال تحقق 

است.
 به التهاب در جوامِع اقلیت سال های آغازیِن 
قرِن بیستم و عوض شــدن روزگار که هرکداِم 
شــخصیت های او وجهی از آن را درک می کند. 
امــا زبان روان و فضای مملو از طنز و شــوخی 
داستان ها باعث شده این کتاب یک اثر دلنشین 
باشد برای تمامی خوانندگانش. کتاب را آندرانیک 
خچومیان بی واســطه از زبان ارمنی به فارسی 
بازگردانــده اســت. درک این کتــاب می تواند 
لحظاتی جذاب را بــرای مخاطبانش رقم بزند. 

داستان پسری میاِن جمع...
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همینگویوارونهمیگردد،مرتبهتازهآگاهینویســندهنفیکاملمراتبپیشــین
است.صیدماهیمیتوانستپاداشیباشدبرایآنهمهتالش،مبارزهوتحملدرد،
اماوقتیسانتیاگوتوجهخودراازشوروحالبهدامانداختنماهیمنحرفکردهو
بهطمعومنافعمادی)فروشماهیدربازار(متمرکزمیکند،شانسواقبالازوی

رویبرمیگردانندچراکهدریاطمعکاریراپاداشنمیدهد.
یکیازنکاتجالبراجعبهاینکتابایناســتکهنویســندهازتمامپیچوخم
ماهیگیری،کهمحوراصلیداســتان
است،آگاهبودهوبههمهآنهامسلط
بوده،واینازامتیازاتیکنویســنده
محســوباســت.نویســندهدرطول
داســتان،ســعیکردهکهبــاآوردن
جزئیات،خوانندهراباخودهمراهکند
وترتیبیدهدکــهخوانندهخودرادر
بخشهایمختلفداستانببیندد،مثال
درتوصیفــیکهویازصبحروز۸۵ام
میکند،تمامکلمات،مارابهســمت
آمادگیتماموکمال،وتصمیمقطعی

ماهیگیربرایصید،میرساند.
نویســندهباتوصیفکشــویلباس
ماهیگیروتوصیفاتیکهازآنمیکند
وهمینطورتوصیفیکهازکشــوهای
دیگــرنکــرده،ذهنمــارابهآنجا
میبردکهببینیمکهماهیگیرجزآن
یککشو،کشــویدیگرینداردواین
نشانازفقراوست:»زمانیتصویررنگ
ورورفتهزنشهمرویدیواربوداماپیرمردکهبادیدنشتنهاییرابیشــترحس

میکرد،آنرابرداشتهبودوگوشهکشوزیرپیراهنتمیزشگذاشتهبود.«
همینگویدرجملهایبهیکیازشــگردهایشدرجریانکتاباشــارهمیکندو
چنینمیگوید:»احساسراازعملپدیدآوردم.«واینمسئلهباچندنمونهکامال
قابلدرکاســت:اگرسانتیاگواینهمهشکیبانبود،هرگزچناندورنمیرفت.اگر
بهماهیاحترامنمیگذاشــت،نخقالبراپارهمیکردوبازمیگشــت،واگربهآن
عشــقنمیورزیدهرگزبــراینجاتکوچکترینقطعهبدنماهیچنانشــجاعانه
نمیجنگیــد.هریــکازاعمالســانتیاگو،چونهرکلمهکتــاب،مبینمفهومی

است.
گفتوگویاوبادســتچپش،یادآورزندهایازاهمیتهرحالتوهرحرکت
اســت.درداســتانپیرمردودریا،پیرمردبهدنبالیکانقالباست،یکتغییر،
یکدگرگونی،منشــاءاینانقالبخودفردواجتماعهستند.پیرمردبهدنبالاین
اســتکهبهخودشوبهاطرافیانشکهاورابهبهانهبدشانسیطردکردهاندنشان
دهدکههنوزهممیتواندواینگونه،جملهمعروفوسازندهکتابپدیدمیآید:

»آدمی می میرد، اما شکست نمی خورد.«
پیرمردشکســترانميپذیردهرچندآنچهاوبهســاحلميآورد،تنهااسکلت
ماهياست.اماهمیناسکلتنشانميدهدکهاوتادوردستهارفته،خطرهاکرده
وکوششهاداشتهاست.اوهمبادستخاليآمدهاستوهمبادستپر؛همپیروز
اســتوهمبهنوعيشکستخورده.اماپیرمردپسازاستراحتميخواهددوباره
بهدریابرگردد.پیرمردودریا،تقابلیستمیانامیدوناامیدی،انسانوطبیعت،و
حسمبارزهطلبییکانســانکهتاپایانداستاندررمانجاریست،پیرمرددر
واقعنمادارادهانســانیبرایپیروزیبرطبیعتخشــندریااست،طبیعتیکههم
دوســتشمیداردوهمباآنبهمبارزهبرمیخیزد.ارنســتهمینگویدرتاریخ٢
ژوئیه١٩۶١میالدیبایکیازتفنگهایمحبوبش،دولولســاچمهزنیباساندکو،
خودکشــیکرد؛خانوادهاشدرابتدااعالمکردندکهارنســتمشغولتمیزکردن
اسلحهبودهکهتیریازآندررفتهوباعثمرگویشدهاستاماپسازپنجسال

همسروقتش،ماریولش،بهانجامخودکشیتوسطهمینگویاعترافکرد.

 پیرمردی که
 نوشته هایش دریا بود

تازه های نشر

برگزاری 
 نمایشگاه گروهی 

عکس تئاتر با عنوان »پله 
سوم« 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

فیلم»سوگ«اولینســاختهبلندمرتضیفرشباف
ازشــنبهدهمتیرماهبرپردهسینماهایگروه»هنرو

تجربه«درتهرانوشهرستانهارفت.
فیلم»سوگ«ســال١۳۸٩ساختهوفیلمنامهآنبا
همکاریآناهیتاقزوینیزادهنوشتهشدهاست.داستان
»ســوگ«ازیکنیمهشــبآغازمیشود:»نیمهشب
دعوایشــدیدیمیانزنوشوهریدرمیگیرد.آنها
کهدرخانهیکیازاقوامهستندشبانهبیرونمیزنند،
امافرزندشانراهمراهخودنمیبرند.اتفاقبدیمیافتد

که…«
فرشبافدریادداشتیپیرامونچگونگیشکلگیری
ایدهاینفیلممینویسد:»سوگبرایمنازیکسکوت

درتونلیطویلدرمسیرتهرانگنبدشروعشد.زمانی
کهدانشجویکالسفیلمسازیآقایکیارستمیبودم.
درمســیرسفرســکوتوطبیعتاطرافجادهمرابه

ایــنفکرانداختکهاگرتمامصداهاوکلماتراحذف
میکردیــم،چهچیزیباقیمیمانــد؟باحذفکلمه،
روابطانســانیچهطورپیشمیرفت؟آیانشانههابرای

بیاناحساساتکاملخواهندبود؟
بهنوعیازسکوتفکرمیکردمکهبهانسانتحمیل
میشــودواجازهشکســتناشرانمیدهــد.اینکه
چگونهتغییرماهیتمیدهدوبدلمیشودبهنوعیاز
خشونت.تصویریدرذهنمشکلگرفتوپیشرفتتا
جادهبهانتهارسیدوبهمقصدرسیدم.بااولینکلمهای
کهبهزبانآوردموشکســتهشدِنسکوِتچندساعته،

قصهی»سوگ«راتاانتهادرذهنمتجسمکردم.
»سوگ«لحظاتامیدوارکنندهایاززندگیکودکی

درآســتانهنوجوانیستدرالبهالیزندگیپرحادثهاو.
پســریکمحرفکهمجبوربهسفربااقوامیستکهبا

کلماتغریبهاند.«
دراینفیلمعادلیراقی،شرارهپاشا،کیومرثگیتیو
امیرحسینملکیایفاینقشمیکنندوپیمانمعادی

وسحردولتشاهیصداپیشههایفیلمهستند.
عادلیراقیازشــاگردانعباسکیارســتمیاست
وکارگردانیفیلم»آشــناییبالیال«رابرعهدهداشت
کهجزواولینآثاریبــودکهدرگروه»هنروتجربه«
اکرانشد.پیشازاین»بهمن«دومینساختهمرتضی
فرشبافهمدرگروه»هنروتجربه«بهنمایشدرآمده

است.

سوگپسازهفتسالاکرانمیشود

دوشنبه12تیردرسالنمیالدنمایشگاه
»کاکوبند«، با اجرای تازه تریــن قطعه خود روی صحنه 
مــی رود. کاکوبند بعد از اجراهای موفقی که ابتدای ســال 
جاری در شهرســتان ها داشــت، قرار است ۱۲ تیرماه برای 
اولین بار در ســال ۹۶ با مخاطبان خود در شهر تهران دیدار 
کنند. این برنامه طی دو ســانس در سالن میالد نمایشگاه 

بین المللی برگزار می شود.
کاکوبند هفته گذشــته، تازه ترین تک آهنگ خود را با نام 
»تنهاترین« بعد از ماه ها سکوت منتشر کرد. این اثر فضای 
متفاوتی نسبت به تک آهنگ های اخیر آنها داشت و در این 

مدت مورد توجه دوستدارانشان قرار گرفته است.
امیر علیزاده )یکی از اعضای گروه( به موســیقی ما گفت 
که قرار اســت در این برنامه عالوه آثــار آلبوم »دعوت«، 
تــک آهنگ »تنهاترین« و ســایر قطعاتی که پس از آلبوم 
کاکوبند منتشر شــده اجرا شود. او همچنین اعالم کرد که 
این کنســرت از لحاظ رپرتوار تفاوت زیــادی با اجراهای 
گذشــته ندارد ولی قرار است در بخش پرفورمنس و بخش 

موزیکالیته، شــاهد ســورپرایزهایی از جانب گروه باشیم. 
اعضای کاکوبند معمواًل در اجراهای خود دقت نظر ویژه ای 
روی طراحی دکور و پرفورمنس و جاذبه های بصری برنامه 
دارنــد و به نوعی می توان گفت این بخش از اجراهای آنها، 

مکمل قطعاتشان است.
 تازه ترین کنســرت گروه »کاکوبند« روز دوشنبه ۱۲ تیر 
ساعت ۱۹ و ۲۲ در ســالن میالد نمایشگاه برگزار می شود 
که عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به سایت »ایران 

کنسرت« مراجعه کنند.

دبیرکل اتحادیــه رادیو و تلویزیون های اســالمی اظهار 
کرد: نهمین اجالس مجمــع عمومی رادیو و تلویزیون های 
اســالمی با حضور ۲۳۰ شــبکه از ۳۶ کشور در شهر مشهد 

برگزار می شود.
به نقل از ستاد خبری نهمین اجالس رادیو و تلویزیون های 
اسالمی، حجت االســالم علی کریمیان با اشاره به برگزاری 
نهمین اجالس رادیو و تلویزیون های اسالمی، بیان کرد: این 
اجالس با حضور ۲۳۰ شبکه از ۳۶ کشور از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه 

در شهر مشهد برگزار می شود.
او با اشــاره به فعالیت های اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
اســالمی و نقــش آن در منطقه، گفت: ایــن اتحادیه تنها 
مجموعه ای است که در عرصه جهانی از جمهوری اسالمی، 
جبهه مقاومت و اندیشــه انقالب اســالمی دفاع می کند. بر 
همین اســاس، نهمین اجــالس مجمع عمومــی رادیو و 
تلویزیون های اسالمی تابستان امســال از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه 
در مشــهد مقدس و با حضور ۲۳۰ شبکه از ۳۶ کشور جهان 

برگزار خواهد شد.

دبیــرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون های اســالمی با بیان 
این که قرار بود این اجالس در کشــور دیگری برگزار شود، 
ادامه داد: با این حال، چون مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اســالم در سال ۲۰۱۷ معرفی شــده، این اجالس با 
حضور ۸۰۰ میهمان داخلی و خارجی در این شهر بین المللی 

برگزار می شود.
او شعار اجالس نهم را »مشــهدالرضا خاستگاه وحدت و 
تمدن اسالمی« دانست و گفت: انتخاب شبکه برتر اسالمی، 
تجلیل از خانواده شهدا، انتخاب برترین فیلمساز جهان اسالم 
و نمایش مســتندهایی درباره عراق، ســوریه، لبنان و یمن 

بخش های مختلف این اجالس را تشکیل می دهند.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی با اشاره به 
دیگر بخش های این اجالس، افزود: در کنار مجمع عمومی 
شاهد برپایی هفتمین بازار فیلم اسالمی، ششمین نمایشگاه 
تجهیزات و فناوری رســانه، دومین نشست فعاالن  فضای 
مجازی و هفتمین دوره جشنواره اتحاد خواهیم بود که هریک 

جزو برنامه های اصلی نهمین اجالس هستند.

حضور2۳۰شبکهدرنهمیناجالس
رادیووتلویزیونهایاسالمی

دبیرخانه هفدهمیــن دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع 
مقدس سه نشســت تخصصی با موضوع ادبیات، شعر و 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس برگزار می کند. این سه نشست 
به ترتیب بــا عنوان های »موانــع و راهکارهای ارتقای 
جایگاه ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس«، »شعر دفاع 
مقدس و مخاطب امروز« و »روش شناسی تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس« در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تیرماه سال جاری 

برگزار می شود.
در نشست نخســت که با عنوان »موانع و راهکارهای 
ارتقای جایگاه ادبیات داســتانی جنگ و دفاع مقدس« در 
روز ۱۱ تیرماه  و از ساعت ۹:۳۰ صبح در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد، حسینعلی 
قبادی، قدرت اهلل طاهــری، محمدرضا موحدی و محمد 
حنیف به ارائه مقاله خواهند پرداخت و در ادامه نشســت 

تخصصی با حضور علی اصغر شــیرزادی، احمد شاکری، 
مجید قیصری و قاسمعلی فراست برگزار خواهد شد.

در نشست دوم با موضوع »شعر دفاع مقدس و مخاطب 
امروز« نیز که در روز ۱۲ تیرماه و از ساعت ۱۵ به میزبانی 
خبرگزاری مهر برگزار خواهد شد، یداهلل قائم پناه و کامران 
شرفشــاهی به ارائــه مقاله خواهند پرداخــت و در ادامه 
نشســت تخصصی با حضور محمود اکرامی فر، سیداحمد 
نادمی، رضا اســماعیلی، سودابه امینی و مجید سعدآبادی 
برگزار خواهد شــد.در سومین نشســت نیز که با موضوع 
»روش شناسی تاریخ شــفاهی دفاع مقدس« در روز ۱۳ 
تیرماه و از ســاعت ۱۴ به میزبانی سازمان اسناد و آرشیو 
ملی ایران برگزار خواهد شد، دکتر مرتضی نورایی، استاد 
دانشگاه اصفهان و سفیر علمی ایران در دانشگاه صوفیه 

بلغارستان به سخنرانی خواهد پرداخت.

به گزارش مســتقل، علی ســرتیپی، مدیر موسسه پخش 
فیلمیــران ـ بیان کرد: فیلم »نهنگ عنبــر« به کارگردانی 
سامان مقدم با حدود ۱۰۰ سالنی که برای نمایش در اختیار 
دارد، به رقم فروش ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده 
اســت.وی افزود: همچنین »برادرم خســرو« به کارگردانی 
احســان بیگلری تاکنون یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان 
فروش داشته و »رگ خواب« حمید نعمت اهلل نیز یک میلیارد 
و ۲۳۰ میلیون تومان فروخته است. به گفته غالمرضا فرجی 

ـ مدیر پخش حوزه هنری ـ فیلم »زیر ســقف دودی« هم با 
فــروش ۴۰ میلیونی در روز چهارشــنبه و و ۵۵ میلیونی در 
روز پنجشــنبه )هفتم و هشتم خردادماه( در بیش از دو هفته 
نمایش به فروش کلی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در 
کشور رسیده است. همچنین طبق اعالم روابط عمومی فیلم 
»ویالیی ها«، فروش ایــن فیلم به کارگردانی منیر قیدی با 
توجه به سالن های محدودی که دارد، به یک میلیارد تومان 

رسیده است.

آی سینما: نشست خبری هفدهمین جشنواره »حافظ« در 
دفتر نشــریه دنیای تصویر برگزار شــد. در این نشست امید 
معلــم و آذر معماریان در مورد نحوه برگزاری این جشــن 

توضیحاتی را ارائه کردند. 
در ابتدای این نشســت، آذر معماریان  با بیان این مطلب 
که امسال نخستین جشن »حافظ« بدون حضور علی معلم 
بنیان گذار و دبیر اجرایی این جشن برگزار خواهد شد، گفت: 
»علی معلم مردی با دانشی غبطه برانگیز در عرصه سینمای 

جهان بود. با این حال در نبود او، با انرژی او آغاز می کنیم. 
امید معلم نیز درباره نحوه اهدای جوایز جشن حافظ توضیح 
داد: »امسال فیلم های خوب بسیار زیاد بود. بنابراین تصمیم 

گرفتیم در دو سه رشته افزایش نامزد داشته باشیم. «
وی ادامه داد: »ســال گذشــته جایزه یــک عمر فعالیت 
نوشــتاری اعطا نشد، اما امسال این جایزه به پاس یک عمر 
فعالیت در حوزه ادبیات سینمایی به آقای شهرام جعفری نژاد 
اهدا خواهد شد که عالوه بر سال ها حضور مستمر به عنوان 

منتقد، در قالب مجله »صنعت سینما« برای گسترش ادبیات 
ســینمایی در حوزه های فنی تــالش کردند.« امید معلم در 
پاسخ به ســوال خبرنگاران در مورد زمان و مکان برگزاری 
جشن بیان داشــت: »تاریخ برگزاری جشن در اوایل مرداد 
ماه خواهد بود. اما زمان دقیق جشــن و مکان برگزاری آن 
در روزهای آینده اعالم خواهد شــد.« امید معلم در پاسخ به 
ســوالی دیگر درباره مدعوین این جشن گفت: »در جشن ما 
همه دعوت  می شوند. از مقامات کشوری و لشکری گرفته تا 

هنرمندان حوزه های مختلف. منتها هرکس که تمایل داشته 
باشد، در مراسم حاضر می شــود. تاکید خاصی روی حضور 
مهمان ویژه نداریم، مگر شخصی که قرار باشد جایزه ویژه ای 

بگیرد.
 اما تاکید دارم که ما در جشــن مان همیشــه فراجناحی 
عمــل کرده ایم. اســتاندارد ما همواره هنــری و مربوط به 
سینما است و هرکس شایستگی داشته باشد، بدون توجه به 

جهت گیری های غیرسیاسی مورد تقدیر خواهد بود.«

برگزاری۳نشستباموضوعادبیاتوتاریخدفاعمقدس

آمارفروشفیلمها

درنشستخبریهفدمینجشن»حافظ«چهگذشت؟

امیدمعلم:درجشن»حافظ«همیشهفراجناحیعملکردهایم


