
علی مرادخانی معتقدست خرید اثر کمال الملک 
برای موزه هنرهای معاصر تهران سراســر منفعت 
است و وی همچنین از حرکت جدی موزه هنرهای 
معاصر تهران به سمت هیات امنایی اداره شدن خبر 
داد. علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در گفتگو با مهر درباره موضوع ساماندهی 
محیط اطراف ســاختمان تئاتر شــهر گفت: اصوال 

ساماندهی فضاهای شــهری کاری هنری نیست 
و به همین دلیل در اختیار ما هم نیســت. البته این 
موضوع دغدغه ما در معاونت هنری اســت و پیگیر 
این موضوع هم هستیم اما اگر قرار باشد ساماندهی 
رخ بدهد باید با همکاری پلیس و شهرداری رخ بدهد 
و ما هم سهم خودمان را در این میانه انجام خواهیم 
داد. وی ادامه داد: این روزها تابستان است و فضای 

اطراف تئاتر شهر بیش از تحمل محیط این محدوده 
شلوغ است و بیش از اندازه ناچار به پذیرش رهگذران 
و افراد اســت، مترو هم شلوغی بیشتری را به این 
محیط اضافه می کند. بخشــی از این شلوغی جزو 
منافع این محیط است چون وقتی نمایشی خیابانی 
رخ می دهد تماشــاگر زیادی دارد اما از طرف دیگر 

باعث استهالک این محیط هم می شود.
 معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
بیان کرد: با توجه به حساســیت هایی که مجموعه 
تئاتر شــهر دارد باید با شهردار منطقه که بسیار هم 
تا به امروز همراه بوده اســت صحبت شود که یک 
همکاری فشرده برای ساماندهی این محیط صورت 
بگیرد. وی در بخش دیگــری از این گفتگو درباره 
خرید اثــری از کمال الملک بــرای گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران که نقد و نظرهایی را به همراه 
داشــت، گفت: پول موزه با پولی که برای خرید این 
اثر هزینه شــد تفاوت دارد و ما از پول و بودجه موزه 
این خرید را انجام ندادیم. یادمان باشد برخی آثار به 
دالیلی در تاریخ هنر ارزشمند می شوند مثال این اثر 

را کمال الملک قبل از سفرش به فرنگ کشیده و رد 
پای او را در همین اثر می توان جســتجو کرد. ما به 
آقای وزیر گفتیم اگر بشود از سر جمع بودجه ها این 
اثر تهیه شود بعدها با داشتن آن کارهای زیادی می 
توان انجام داد. حتی اگر موزه بعدها بخواهد تبادلی 
درون موزه های داخل داشــته باشد می تواند با این 
اثر انجام بدهد. مهم این اســت این اثر در یکی از 
موزه هــای ملی ایران باقی بماند و دســت خریدار 
خصوصی نباشــد که سرنوشتش مشخص نیست. 
مرادخانی همچنین خبر داد: در حال حاضر ســاز و 
کاری را طراحی می کنیم کــه موزه بتواند فضای 
مستقل و هیات امنایی داشته باشد. من از روز اولی 
که به این مجموعه آمدم تالش کردم تا این اتفاق 
بیفتد و خوشــبختانه این موضــوع دارد نتیجه می 
 دهد و وزیر ارشاد هم نظر مثبتی روی این موضوع 

دارند. 
وی در پایــان در پاســخ به اینکه در نشســت 
نمایندگان انجمن های تجسمی با نماینده کمیسیون 
فرهنگی مجلس برخــی هنرمندها با هیات امنایی 

شدن موزه هنرهای معاصر تهران مخالفت کردند، 
گفت: ما یک بحث هنــری در ارتباط با موزه یا هر 
مجموعه دیگر داریــم و یک بحث حقوقی که هر 
دوی ایــن بحث ها هم جایگاه خــود را دارند. االن 
یکی از بحث ها این اســت که رئیس موزه با وجود 
مشــورت هایی که از هنرمندان می گیــرد اما اخذ 
تصمیم نهایی با خود اوست. ما باید به جایی برسیم 
که نظر او پشــتوانه حقوقی داشته باشد. ما اگر این 
پشتوانه را داشته باشیم وقتی کاری مصوب می شود 
که موزه انجام بدهد دیگر ارکان کشــور خیالشان 
راحت اســت که پشــتوانه حقوقی دارد مثل همین 
سفر گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که بحث 
بســیار ارزشمندی برای کشور بود اما عده ای چون 
از اصل موضوع خبر نداشــتند با آن مخالفت کردند 
و االن می گوینــد چرا بــرای آن اقدامی نمی کنید. 
همانطور که می دانیم یک هیــات امنایی در موزه 
متشکل از نماینده مجلس، نماینده وزارت دارایی، یا 
حتی نماینده ریاســت جمهوری باشد دیگر همه از 

برنامه هایش مطلع هستند.
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نگارخانهدانشجوبابرگزارینمایشگاهآثاراستادعلیاسفرجانیدرباشگاهدانشجویاندانشگاهتهرانافتتاحمیشود.
بهگزارشمستقل،نگارخانهدانشجودردانشگاهتهرانبابرگزارینمایشگاهیازآثاراستادعلیاسفرجانیازمجموعهگنجینهباغموزهنگارستان،دوشنبه۹مرداد۱۳۹۶آغاز

بهکارخواهدکرد.
درنخستیننمایشگاهایننگارخانه،آثارمعرقسوختچرماستادعلیاسفرجانیبهنمایشگذاشتهخواهدشد.

نگارخانهدانشجودرباشگاهدانشجویاندانشگاهتهرانواقعاست.

جشــنامردادکــهامردادگانهــمخوانده
ميشــود،درستایشوگرامیداشتامشاسپند
امردادبرگزارميشــود.واژهامرداددرپارســي
اوســتاییامرتاتameretaatودرپارسي

پهلویامردادamordaadاست.
جشنامردادگاندرروزامردادازماهامرداد
کههفتمینروزازامردادماهباستانیوسومین
روزازامردادماهخورشیدیدرگاهشمارکنوني

زرتشتیاناست،برگزارميشود.
پژوهشــگرانفرهنگوآیینایرانباســتان
همچوندکترمهردادبهاردرکتابپژوهشــی

دراساطیرایران،نوشتهاست:
اینجشــن،یکیازجشــنهایدوازدهگانه

)ســاالنه(استکهایرانیان،درهرزمانوهرجایی،آنرابرایگرامیداشتمنشوکنش
وخویشکاریامرداددرگاهان)گاتها(]اشو[زرتشتواوستایپسین:امرتاتبهمفهوم
بیمرگی/جاودانگی،یکیازفروزههایششگانهخردودانشفرمانروابرفراروندهستی
)نامبرداروشــناختهبهاهورهمزدا(اســت.امشاســپندجاودانگیامردادهموارهدرکنار
امشاسپندرساییخرداد،نگهبانآبوگیاههستند.ایرانیانازهزارههایدور،اینجشن
فرخندهرابرگزارکرده،ســتودهوگرامیداشتهاند.دریادگارهایکهنایرانی،ازاینروزو
جشنویژهآن،سخنبسیارگفتهشدهاستدرمتنپهلویبندهش،میخوانیم:"امرداد
بیمرگ،سرورگیاهانبیشماراست؛زیرااورابهگیتی،گیاه،خویشاست.گیاهانرارویاند
ورمهگوسفندانراافزاید؛زیراهمهدامهاازاوخورندوزیستکنند.بهفرشکرد]نوگردانی
جهان[،نیز"انوش"]خوراکبیمرگی[راازامردادآرایند.اگرکسیگیاهرارامشبخشد

یابیازارد،آنگاهامرداد]ازاو[آسودهیاآزردهبود..."
دربرگ250برگردانفارسی»آثارالباقیه«ابوریحانبیرونیچنینآمدهاستکه:

»…مردادماهکهروزهفتمآنمردادروزاســتوآنروزرابهانگیزهپیشآمدندونام
باهم،جشــنمیگرفتند.معنایامردادآناســتکهمرگونیستینداشتهباشد.امرداد
فرشــتهایاستکهبهنگهداریجهانوآراســتنغذاهاوداروهاکهاصلآنازنباتاتو
برکنارکردنگرسنگیوزیانوبیماریهااست،کارگزارییافتهاست…«خیامدرنوروز
نامهمینویسد:“مردادماهیعنیخاک،دادخویشبدادازبرهاومیوههایپختهکهدروی
بهکمالرسدونیزهوادرویمانندغبارخاکباشدواینماهمیانهتابستانبودوقسمت
اوازآفتاب،مربرجاســدراباشــد.“خیامبهاشتباهبهجاینامامردادازواژهمرداداستفاده
کردهاست.اینجشنسزاوارشادمانیونشاطبیمرگی،امروزبهغلطتحتناممردادگان،
دربینمردمرایجاست.زیرامردادبهمعنینیستیومرگاستاماوقتیکهحرفالفدر
اولآنقرارمیگیردآنرانفیمیکندوبهبیمرگیوجاودانگی،تغییرمعنیمیدهد.زیرا
امرتاتدرزباناوستاییوامرداددرزبانپهلوی،ازششمینامشاسپندانویکیازصفات
اهورامزدادرگاتهااستکهداللتبربیمرگیوجاودانگیوزوالناپذیریاهورامزدادارد.
نکتهخواندنيدیگرآناســتکهدرهریکازفروزههایدوازدهگانهجشنهاییدرتاریخ
روزهایهمنامباماهگرامیداشتآنهابرگزارمیشودوهریکازماههاگلویژهایدارند.گل
ویژهامرداد،زنبق)چمبک(است.براياینجشن،چکامه)شعر(هایينیزسرودهاند.ازجمله؛

مسعودسعدسلمان،چکامهپردازسدهپنجمهجری،میگوید:
روزمردادمژدهدادبدان

کهجهانشدبهطبع،بازجوان.

موزه هنرهای معاصر تهران هیات امنایی می شود

 افتتاح نگارخانه 
دانشجو در 

دانشگاه تهران

معاون هنری وزیر ارشاد در گفتگو با امتداد نیوز: 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نویسنده:پاتریکمککیب
ترجمه:پیمانخاکسار

اسمکتابشاگردقصابازیکآهنگبههمین
نامگرفتهشــدهاست.کتابشاگردقصابنوشته
پاتریکمککیبنویســندهایرلندیدربارهیک
بیمارروانیاســتوکلداستانآن،ماجراهایی
ازحوادثواتفاقاتیاستکهایندیوانهرقمزده
است.داستانکتاباززبانبچهروانپریشیبهنام

فرنسیبهصورتاولشخصبیانمیشود.
فرنسیتنهافرزندخانوادهایاستکهپدراین
خانوادهیکدائمالخمراســت.مادرخانوادهنیز
ازوضعیتموجودبســیارناامیدشدهواقدامبه

خودکشیمیکندوبههمینخاطردربیمارستانروانیبستریمیشود.
طییکماجراکهفرنسیکتابهایپسرهمسایهرامیدزد،خانمهمسایهمادر
فرنسیراسرزنشمیکندوخانوادهآنهارامشتیخوکمینامد.همینعبارت
بهیکعقدهبرایفرنســیتبدیلمیشــودبهنحویکهاوهیچگاهآنرافراموش

نمیکندوهمینباعثآغازماجرایرفتارهایفرنسیمیشودو…
اینکتابفقطیکداستانبرایخواندننیست.دراینرمانبهمسائلمختلفی
ازجملهمسائلاجتماعیایرلند،مســائلسیاسی،مسائلبینالمللی،جنگسرد

و…پرداختهمیشود.
درباره کتاب شاگرد قصاب

بهنظرماعترافاتذهنیکروانیاســمخیلیمناسبتریبرایاینکتاببود.
شخصیتاولاینرمان)فرنسی(؛بهگونهایشخصیتپردازیشدهکهاگرمندر
دنیایواقعیتباهمچینفردیمواجهشــومبدونشکدوستدارمخفشکنم
امااگرکمیاززندگیشــخصیوچیزهاییکهدرذهنشمیگذردبدونمدوست
دارماونقدربغلشکنمکههردومونخستهبشیم.چنینشخصیتپردازیبسیار

هوشمندانهوجذاببود.
درکلکتاب،شــمادرذهنیکدیوانهبهســرمیبریــدوازدیداوناتفاقات
اطرافتونروتجزیهوتحلیلمیکنید،درحقیقتازدریچهچشــمیکدیوانهبه
دنیانگاهمیکنید!!!اوایلشواقعاســخته،ولــیکمکمعادتمیکنیدودرنهایت

خیلیجالبجلومیره.
پیمانخاکسار–مترجمکتابدرموردایناثرمیگوید:

واقعامسحوررمان“شاگردقصاب”نوشته“پاتریکمککیب”نویسندهایرلندی
شــدهام.اینرمانیکراویمنحصربهفرددارد.یعنیطریقهروایتدراینرمان،

برایافرادیکهدغدغهینوشتندارند،بسیارجذابوراهگشاست.
قسمت هایی از کتاب

چشممرابستمونفسعمیقکشیدم،انگارداشتمتمامشهرتازهوسردوترد
رابایکنفستومیدادم.ازتهکوچهپشــتخانههاصدایهمیشــگیهواکش
مرغدانیرامیشنیدم.یکروزجوبهمنگفتصدایاینهواکشبهترینصدای

رویزمینه.گفتمچرا؟گفتبرایاینکهمیدوندهمیشهاونجاست.
یکغمزیرپوستی،یکغمعمیقویکغمکهمیچرخددرونرگهایتوتو

دوستنداریتمامشود…
گفــتدیگهبایدتماماینچیزهاروفراموشکنی.هفتهیدیگهتنهاییتتموم
میشه،ازانفرادیمیآیبیرون،نظرتچیه؟دوستداشتمتویصورتشبخندم
:چطورتنهاییآدمتماممیشــود؟خندهدارترازایننشــنیدهبودم.ولیچیزی

نگفتم،فقطگفتمچهقدرعالی.

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

شاگرد قصاب

نمایش»شاهلیربهروایتادموند«بهکارگردانیاصغر
نوریدرهجدهمیندورهجشــنوارهبینالمللیشکسپیر

فرانسهبهرویصحنهمیرود.
»شــاهلیربــهروایــتادمونــد«بهتهیــهکنندگی
حســنجودکیوبابازیشــهرهرعایتــیومیثمرازفر
درهجدهمیــندورهجشــنوارهبینالمللیشکســپیر

فرانســهحضــورخواهدداشــت.ایننمایشبــهقلمو
کارگردانیاصغرنوریدوشــنبههفتــهآینده۳۱ژوئیه
20۱7،درشــهرتورنــونرویصحنهمــیرودورازفر
ورعایتــیاعضــایگروه»پــاکصفــر«بازیگرانآن

هستند.
در»شاهلیربهروایتادموند«برخافآخرنمایشنامه
شکســپیر،ادموند،پسرناخلفگاوستروگونریل،دختر
بیمهرشــاهلیرنمردهاند،فرارکردهاندوحاالباهمراهی
ســهنوازندهکولیمشــغولآمادهکردننمایشیهستند
شــبیهاتفاقهاییکهازســرگذراندهاندوکارهاییکه
کردهاند.راویوکارگردانایننمایشیکهماتمرینشرا
میبینیم،ادمونداست؛اوبههمهچیزاززاویهایمتفاوت
نگاهمیکند،گرچهبعضیجاهانقطهنظراتشباشکسپیر

همسوهستند.
آرشعزیزی،آهنگســازیایناثررابــرعهدهدارد،
هالههوشمندومحمدرضافرجیاورادرگروهموسیقی

همراهیمیکنند.
یلداصرافی،دســتیارکارگردان،وســعیدخلیلنژاد،
عکاس،ازدیگراعضایگروههســتند،ســحرآشتیانی
طراحلباسوآکسســواروحجترحیمیطراحپوســتر

نمایشهستند.
اینرویدادبینالمللیاز2۹ژوئیهتا4اوتدرشهرهای

تورنونسوررونوتنآرمیتاژفرانسهبرگزارمیشود.

بهگزارشخبرگزاریخبرآناین،بهمناسبت
حضورایــرانبهعنوانمهمانویژهبیســتو
چهارمیندورهنمایشــگاهکتــابپکن،هیاتی
هفتنفریمتشکلازنمایندهانجمننویسندگان
چین،شاعرانونویسندگانیازاینکشور،عصر
روزگذشــته)4مرداد(بامدیرعاملموسســه
نمایشــگاههایفرهنگیایراندیداروگفتوگو

کردند.
امیرمسعودشــهرامنیاگفت:درسال20۱۹،
چینمهمانویژهنمایشــگاهبینالمللیکتاب
تهــرانخواهدبــودواینبهانــهخوبیبرای
گسترشارتباطفرهنگیبیندوکشوردرحوزه
چاپونشرکتاباستکهفرصتهایخوبیرا
پیشرویمامیگذارد.ضرورتارتباطفرهنگی
بینایرانوچیناحساسمیشودواعتقادمان
برایناســتکهظرفیت،نیازوعاقهطرفین

بیشازگذشتهاست.
نمایندهانجمننویســندگانچیــندرادامه
گفت:مابهنمایندگیازمحافلادبیچینبسیار
خرسندیمکهدرایرانحضورداریم،همچنین

منتظرهیاتیازنویســندگانایــراندرپکن
هستیموامیدواریمکهآثارخوبآنهارامطالعه
کنیمومــراوداتوهمکاریهایماباموفقیت

روبروشود.
علیاصغرمحمدخانی،معاونفرهنگیشــهر
کتابنیزدرایننشستگفت:امیدواریمحضور
نویسندگانچیندرکشورمانفصلجدیدیاز
روابطفرهنگــیبینایرانوچینوبهخصوص
درحوزهادبیاتمعاصررابازکند.درایرانبرای
شناساییفرهنگچینمنابعخوبیدراختیار
است.بیشتراینشناختهاازطریقزبانواسط
بودهواززبانهایدیگربهفارسیترجمهشده
است.ویدرادامهسخنانخودگفت:امیدواریم
کهمجلهانجمننویســندگانچینیکشماره
خودرابهادبیاتمعاصرایراناختصاصدهدو
ماهمیکشمارهازمجلهمانرابهادبیاتمعاصر

چیناختصاصمیدهیم.
بیستوچهارمیندورهنمایشگاهکتابپکن
ازتاریخ۱تا5شهریورماهبرگزارمیشود.ایران

مهمانویژهایننمایشگاهاست.

نشســتمطبوعاتیهفتادوچهارمینجشــنوارهفیلمونیزبرای
معرفیفیلمهایحاضردربخشهایاصلیاینرویدادســینمایی

برگزارشد.
دربخشافقهایاینرویدادســینماییکهامســالرخشــان
بنیاعتمادیکیازاعضایهیاتدوراناست،دوفیلمایرانی»بدون
تاریخبدونامضا«ساختهوحیدجلیلوندو»ناپدیدشدن«ساخته

علیعسگرینمایندگانسینمایایرانهستند.
»بدونتاریخبدونامضا«بــافیلمنامهایازعلیزرنگارووحید
جلیلوند،دومینفیلمبرادرانجلیلوندپسازفیلم»چهارشنبه۱۹

اردیبهشت«است.
امیرآقایی،هدیهتهرانی،ســعیدداخ،علیرضااســتادیونوید

محمدزادهبازیگرانفیلمجلیلوندهستند.
درخاصهداســتاناینفیلمآمدهاســت:»کاوهنریمانیکیاز
پزشــکانپزشکیقانونیدرمحلکارشباجسدیمواجهمیشود

کهاوراپیشازاینمیشناختهاست.
اماعلیعســگریکهپیشازایندرســال20۱۳بافیلمکوتاه
»بیشــترازدوســاعت«وسالگذشــتهنیزبافیلم»سکوت«با
کارگردانــیمشــترکفرنوشصمدیدربخــشفیلمهایکوتاه
جشنوارهکنحاضربود،امسالفیلمجدیدشرادرجشنوارهونیز

رونماییمیکند.

درخاصهداستانفیلم»ناپدیدشدن«آمدهاست:دریکشب
سردزمســتانیزوجیجوانبامشکلجدیروبهروشدهاندوتنها
چندساعتبرایحلاینمشکلزماندارند.درحالیکهآنهاقصد
دارنداینماجراراازخانوادههایخودپنهانکنند،رابطهشــاننیز
واردبحرانمیشود.ازدیگرفیلمهایحاضردربخشافقهایونیز
20۱7میتوانبه»گونههایدرمعرضخطر«ساخته»ژیلبوردو«،
»LosVersosDelOlvido«بهکارگردانیعلیرضاخاتمی،
»تجاوزبهریسیتیلور«بهکارگردانی»نانسیبورسکی«،»خوبان«
ســاخته»صوفیاجاما«،»ماروین«از»آنفونتــن«،»نامرئی«به
کارگردانــی»پابلوجیوردلی«،»گواهی«از»زاهیگراد«،»شــبی
کهشناکردم«بهکارگردانی»دنیلمانیول«و»ایگاراشیکوهی«،
»نیکو«ساخته»سوزاننیکائیرالی«،»کریگ«از»ریکاوسترمن«،
»غربطلوعآفتاب«بهکارگردانی»جیســونرافتوپولوس«،»زیر
درخت«ساخته»هافشتینگونارسیگوردسن«و»زندگیدرشهر«
ساخته»ادواردووینســپر«اشارهکرد.دربخشافقهایجشنواره
ونیزدرمجموع20فیلمبهرقابتخواهندپرداختوریاستهیات
داوراناینبخــشبرعهده»جیانیآمیلــو«،کارگردانایتالیایی

است.
هفتادوچهارمینجشنوارهفیلمونیزازتاریخ۳0اوتتا۹سپتامبر

)۸تا۱۸شهریورماه(درایتالیابرگزارمیشود.

افتتاح پل ادبی ایران و چین
 با یک دیدار کلید خورد

دو فیلم
 نماینده ایران در ونیز 2017 شدند

اینروزهاخبرینقلمحافلخبریشده
کهحکایتازاســتفادهطرحپارچهقلمکار
اصفهاندرمجموعهپیشپاییزیامســال

کریستیندیوردارد.
هنرقلمــکاریازدورهمغولهادرایران
مرسومبودهکهازآنزماناصفهان،پایتخت

اینهنرقلمدادشد.
عمرپرشکوهاینصنعتدرزمانصفویه

بودکهالبتهدراواسطعصرقاجاریهبهتدریج
ازرونقآنکاستهشدامادرزمانسلطنت
شــاهعباسکبیراینصنعترونقبسزایی
یافتوبیشــترلباسهایمردانــهوزنانه
ازپارچههــایقلمکارتهیهمیشــدواین
پارچههادرآنزمانشــهرتفراوانداشته
وموردتوجهدرباریانبودوازاینروبیشــتر
لباسآنــاناز»قلمکارزر«یــا»اکلیلی«

اصفهانتهیهمیشد.
»کریســتیندیور«همکهنامیآشــنا
دردنیایمداســت.شــرکتفرانســوی
تولیدکننــدهکاالهایلوکسکهتوســط
تاجرفرانســوی،برنارآرنومدیریترهبری

میشود.
اینموضــوعکــهیکــیازبزرگترین
برندهایجهاندردنیایفشــن،نقشهای

اســلیمیوبتههــایآبیوقرمــزیکیاز
قدیمیترینصنایعدستیوچاپهایسنتی
ایرانیباعنــوانپارچههایقلمکاراصفهان
رادرجدیدترینمجموعهخودمورداستفاده
قراردهدشایددیگربارتلنگریبهپتانسیل
بــاالیفرهنگیوهنریومنابعالهامبخش
بیشماردرکشــورمانبرایبهکارگیریدر

عرصهمدولباسباشد.

۱۳اثــربهعنــواننامزدهــاینهاییمــنبوکر
20۱7شناختهشــدند.دراینفهرست۱۳تایینام
نویســندگانبنامیهمچونپلآســترکهدرایران
نیزکاماشناختهشــدهاســت،دیدهمیشود.رمان
پلآســترباعنوان»4۳2۱«درفهرستنهاییمن
بوکر20۱7قرارگرفتهاســت.»روزهایبیپایان«از
سباستینبری،»تاریخگرگها«اثرامیلیفریدالند
و»راهآهنزیرزمینی«ازکولســونوایتهدازدیگر

کتابهاییهستندکهدراینفهرستقراردارند.
بهگزارشمســتقلبــهنقلازگاردیــن؛دراین
محســنحمید،مایککورمــک،جانمکگرگور،فهرســت۱۳تایینامایننویسندگاندیدهمیشود:

فیوناموزلی،ارونداتیروی،جورجساندرس،کامیا
شمسی،علیاسمیتوزیدیاسمیت.

رمــانکولســونوایتهدبــاعنــوان»راهآهن
زیرزمینــی«کهدرفهرســتآثارنهایــیمنبوکر
20۱7قراردارد،برنــدهجایزهادبیپولیتزر20۱7
نیزشــدهاســت.اینرمانماجــرایزنجوانیرا
روایتمیکندکهازنظامبردهداریتوســطقطاری
فانتزیوخیالیفــرارمیکند.اینرمانپیشازاین
همجزوآثارپرفروشایننویســندهبودهاســتو
همچنینجایزهملیکتابآمریکاراازآنخودکرده

است.

کارگردانسینمایی»مهتاب«بریجنکیسنیزبا
اقتباســیازایناثردرحالتهیهسریالیازآنبرای

کمپانیآمازوناست.
نامسوزاناارونداتیروی،نویسندهوفعالسیاسی
اهلهندنیزدرلیستپایانیمنبوکر20۱7دیده
میشود.شهرتاوبهخاطردفاعازحقوقبشرورمان
معــروفاوبانام»خدایچیزهایکوچک«)۱۹۹7(
اســتکهدرسال۱۹۹۸برندهجایزهادبیمنبوکر
شــد.اوحاالباکتاب»وزارتمنتهایخوشبختی«
درفهرســتنامزدهــایمــنبوکــر20۱7قــرار

دارد.

سوغات اصفهان برای کریستین دیور

جدال "پل استر" و "کولسون وایت هد" برای جایزه من بوکر 

درایننمایشــگاهآثاریازپریســادری،ســاناز
خدادادیدهکردی،مهریبذرکار،ساراغامی،آتنا
جهانگیری،نازنینلنگرودی،مهدیهعلیپور،ســارا
آتشهوش،شیواویسانیان،معصومهپایدار،فاطمه
ارشادی،بیتاصفایی،شــیواصوفی،کوثریرکتی،
یاسمینصفری،مهســااینانلو،پرینازعلینیا،رضا
عمادی،الهاماسامی،کیاناعقابیان،فریبادلشادی،
الههپنجهباشــی،فرزانهآقاییوســارارحیمیبه
نمایشدرخواهدآمد.دربیانیهایننمایشگاهآمده
اســت:انعکاسمیتواندیکنگاهســاده،میتواند
قطرهایازبارانرویبرگهایزردباشــد.انعکاس
گاهصدایتولدیکنوزادوگاهگریهآرامیکزندر
اتاقپشتیاست.انعکاسهرچهکههستجنسی
داردازداالنهایمنتهیبهنوروشــایدخفقانیکه
هرگزصدایفریادشبیدارنمیشود!توامابداناز
روزازلتتاروزابدت،ازسایهاتتاروشناییجسم
نحیفتوسرانجامبودنهاونبودسراسرانعکاسی!
نمیدانماینتکرارهایپیاپیوابدینشانیکدامین
مسیرومقصداست،منتنهامیدانمکههستیو

هستموخواهیمبود!
ایننمایشگاهازششــمتادوازدهممردادماهدر

گالریفــردابرپاخواهدشــدوعاقهمندانبرای
دیدنآنمیتوانندازســاعت۱۶:۳0تا20:۳0به
گالریفــرداواقعدرخیابانکریمخانزند،زیرپل
کریمخان،خیابانحسینی،کوچهاعرابی۶،پاک
دوواحد2مراجعهکنند.عاقهمندانبرایکســب
اطاعاتبیشــترمیتوانندباتلفــن۸۶072۶02

تماسبگیرند.

نمایش آثار 24 هنرمند جوان
 اختصاص دارد در نمایشگاه انعکاس

اجرای نمایش »شاه لیر به روایت ادموند« در فرانسه

یادی از آیین های ایران باستان و 
پیوند آن با ادبیات


