
ششمین نشســت از سری نشست های تاریخ 
شــفاهی کتاب که به دومین نشست از بررسی 
فعالیت هــای خاندان کتابچی در عرصه نشــر 
اختصاص داشــت، سه شــنبه 9 خرداد با حضور 
نصراهلل حدادی، ســید جــال کتابچی، مدیر 
انتشارات اسامیه و سید مجتبی کتابچی، سید 
فرید کتابچی و سید محمدباقر کتابچی، مدیران 
انتشارات علمیه اسامیه در سرای اهل قلم برگزار 

شد.
در این نشست سید مجتبی کتابچی، با اشاره 
به فعالیت پنج نسل از خاندان کتابچی در حوزه 
نشر کتاب با ســابقه بیش از 120 سال، عنوان 
کرد: در هجدهمین روز از مهرماه ســال 1326 
در تهــران به دنیا آمدم و خودم را در حرفه پدرم 
سید محمود کتابچی، در حوزه نشر و کتاب دیدم. 
در چاپخانه هــای مختلفی چــون چاپخانه های 
»تابش« در ســعدی شــمالی، »حیــدری« در 
ناصرخســرو، »2000« در خیابــان انقــاب، 
»آفتاب« مقابل کاخ دادگستری و بسیاری دیگر 

فعالیت داشتم.
این پیشکسوت حوزه نشــر کتاب در تشریح 
کتاب های چاپ شده در انتشارات علمیه اسامیه، 
به انتشار و فروش پنهانی رساله امام خمینی )ره( 
اشــاره کرد و گفت: پس از سال 1350 و حادثه 
15 خرداد که حساســیت رژیم حاکم نسبت به 
امام خمینی )ره( بیشتر شد، ما رساله ایشان را به 
صورت پنهانی چاپ می کردیم. طبیعتاً بر اساس 
قانون در چاپ کتاب باید فرم اول کتاب را چاپ 

کنیم، اما به دلیل حساسیت های موجود ما همه 
فرم های کتاب را چاپ می کردیم به غیر از فرم 

اول تا عنوان کتاب مشخص نباشد.
وی درباره خطرات پیش روی چاپ این رساله 
توضیح داد: آن روزها حساســیت ها درباره رساله 
امام خمینی )ره( به اوج خود رسیده بود. به طوری 
که افرادی که از کتابفروشــی ها خرید می کردند 
مورد بازرسی قرار می گرفتند و از سوی ماموران 
ســاواک به طور ناشــناس وارد کتابفروشی ها 
می شدند تا طی صحبت با کتابفروشان اطاعاتی 

درباره چاپ این رساله دریافت کنند.
ســید مجتبی کتابچــی ادامــه داد: یک روز 
شــخصی به نام سرهنگ افضلی به همراه چند 
مأمور وارد کتاب فروشــی علمیه اسامیه که در 
خیابان بوذرجمهری، مقابل پامنار قرار داشــت 
آمدند و کرکره مغازه را پایین کشــیدند و شروع 
به گشتن در میان قفســه ها کردند. آنها مدرک 
مستندی از چاپ رساله امام توسط ما نداشتند و 
تنها از پیگیری های شفاهی از برخی افراد سراغ 
ما آمده بودند. بعد از بررسی قفسه ها به سراغ انباز 

ما هم رفتند، اما چیزی پیدا نکردند.
این پیشکســوت حوزه نشر کتاب افزود: همه 
فعاالن حوزه نشر کتاب و افرادی که با کتاب های 
رساله آشنایی دارند می دانستند که رساله های امام 
خمینی )ره( همیشه در قطع وزیری و گاهی رقعی 
چاپ می شد، اما از آنجا که ماموران ساواک هیچ 
آشــنایی و اطاعات اولیه ای از رساله و کتاب و 
قطع آن داشتند، در میان کتاب های قطع رحلی 

به دنبال رساله امام خمینی )ره( می گشتند!
وی در ادامــه دربــاره برخی مســائل مطرح 
شده درباره اضافه شدن حدیث کساء به انتهای 
مفاتیح الجنان توضیح داد: من هم مانند بسیاری 
دیگر این موضوع را شــنیده ایم که شیخ عباس 
قمی بر کســی که از متن مفاتیح الجنان بکاهد 
یا به آن بیفزاید نفرین کرده اســت، گرچه متن 
مکتوب و مســتندی از این موضوع ندیده ام، اما 
این نقل قول در بین اهالی کتاب مشهور است. 
اما از آنجا کــه مفاتیح الجنان در ایام عزاداری ها 
و شب های احیاء بسیار کاربرد داشت، انتشارات 
علمیه اســامیه در زمانی که ما بسیار کوچک 
بودیم برای سهولت استفاده مردم، حدیث کساء را 
در انتهای مفاتیح و جدا از متن اصلی اضافه کرد.

سید محمدباقر کتابچی که از دیگر حاضران در 
این نشست بود، درباره این موضوع توضیح داد: 
این مفاتیح در زمان حیات شیخ عباس قمی منتشر 
شــده بود. چند ســال پیش بنده به همراه برادر 
مرحومم خدمت پسر شیخ عباس قمی رسیدیم و 
این موضوع را از ایشــان جویا شدیم. ایشان آن 
نقل و قول درباره نفرین ایشــان را تأیید کردند 
و اما در ادامه گفتند که خود ایشــان این مفاتیح 
را دیده و خوانده و با دیدن اینکه حدیث کســاء 
در انتهای کتاب و جدا از متن اصلی آورده شده، 

عکس العملی نشان ندادند.
سید مجتبی کتابچی همچنین به چاپ قرآن 
هفت رنگ در انتشارات خود اشاره کرد و گفت: 
ما اولین ناشری بودیم که قرآن را با هفت رنگ 

چاپ کردیم. همچنین قرآن را به صورت حزبی 
یا حزب به حزب منتشــر کردیــم. پیش از این 
قرآن های حزبی، با مشکاتی روبه رو بود؛ مانند 
اینکه یک حزب از وسط یک آیه شروع می شد. 
اما ما با ســفارش نگارش هر حزب را از ابتدای 
آیه تا انتهای آن به طاهر خوشنویس، آنها را به 

طورت کامل منتشر کردیم.
وی درباره آینده نشــر و چالش های موجود در 
مســیر کتاب عنوان کرد: بدنه نشــر و کتاب با 
یک آســیب بزرگ روبه رو شده است که جبران 
آن کار بسیار دشواری خواهد بود. بعد از پیروزی 
انقاب اســامی، ارائه سوبســیدهای بی دلیل، 
روابط و رانت هایی که در این مســیر ایجاد شد، 
تعداد بســیاری از ناشران گلخانه ای را پدید آورد 
که تنها برای انگیزه های اقتصادی و استفاده از 
این سوبسید وارد این عرصه شدند. شرایط فعلی 
حاصل آسیب هایی است که طی این سال ها بر 
پیکر نشر وارد شده است.سید محمدباقر کتابچی 
درباره یکی از آسیب های حوزه نشر و کتاب گفت: 
پیش از انقاب معمول بود که مردم برای تهیه 
کتاب به کتابفروشی ها مراجعه می کردند. اما پس 
از انقاب موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح 
و اجرا شد. آن هم نمایشگاه کتاب به معنی یک 
فروشــگاه بزرگ که در ادامه به نمایشگاه های 
اســتانی کتاب نیز منجر شد. این موضوع یکی 
از مهمترین دالیــل ضعف و از بین رفتن حرفه 

کتابفروشی و کتابفروشان بوده است.
ســید مجتبی کتابچی نیز در این باره گفت: 

واقعیت این اســت که برگزاری نمایشگاه های 
کتاب نتوانسته به توســعه کتابخوانی در کشور 
کمک کند و فضایی ایجاد کرده تا افرادی سودجو 
به ایجاد فســاد در این حوزه بپردازند. مانند نقد 
کردن بن های کتاب که در نمایشــگاه امســال 
تعدادی از ناشران به همین دلیل به صورت دائم 

از حضور در نمایشگاه های کتاب محروم شدند.
ســید فرید کتابچی نیز در این نشست یکی 
از مهم ترین دالیل بیگانگی مــردم با کتاب را 
پیشرفت تکنولوژی دانست و گفت: در سال های 
دور و پیش از انقاب مردم فرصت بیشتری برای 
مطالعه می گذاشتند. آن زمان تلویزیون 2 کانال 
بیشتر نداشــت و به عنوان یک رسانه سمعی و 
بصری جذاب بخشــی از زمان مردم را به خود 
اختصاص می داد. اما امــروز ده ها کانال داخلی 
به همراه هــزاران کانال ماهــواره ای، پیدایش 
تلفن های همراه هوشــمند و غیره، تمام فرصت 
مردم را به خود اختصاص داده و دیگر زمانی برای 

مطالعه نمی گذارد.

چهارشنبه   31 خرداد   شماره 174

5
فرهنگی و هنری

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

ستون یاد

برنامه نمایشنامه خوانی آثار اسماعیل خلج با صحبت های قطب الدین صادقی و مدیر کل هنرهای نمایشی در ارتباط با آثار این نمایشنامه نویس روز 
چهارشنبه 31 خردادماه آغاز خواهد شد. نمایشنامه خوانی آثار »اسماعیل خلج« تحت عنوان »سنگلج با خلج« از تاریخ 31 خرداد تا 2 تیرماه در تماشاخانه 

سنگلج برگزار می شود.
برنامه نمایشنامه خوانی آثار اسماعیل خلج با صحبت های قطب الدین صادقی و مدیر کل هنرهای نمایشی در ارتباط با آثار این نمایشنامه نویس روز 

چهارشنبه 31 خردادماه و در ساعت 18 آغاز خواهد شد. این برنامه تا 2 تیرماه ادامه دارد و عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

نامه اش زیر  کتاب شــناخت 
عنوان »من عزتم، بچه سنگلج« 
توســط نشــر ســخن در سال 
13۹2 منتشر شــد. در مقدمه 
ایــن کتاب یادداشــتی از ژان-

کلــود کریــر، فیلم نامه نویس و 
بازیگر فرانسوی، با عنوان »عزت 
انتظامی: یک شمایل« به چشم 
می خورد که آورده است: »هیچ 
و  برای ســتاره شدن  دستوری 

ســتاره ماندن وجود ندارد. باید دارای یک نگاه، یــک حضور، جذابیتی آنی و 
چهره ای آشنا، حتی پیش از نخستین دیدار، بود. باید دارای یک دم، یک حس 

و تمام ویژگی هایی که لغت روح را معنی می کند، بود.«
عزت اهلل انتظامی  به حق ستاره ای است که تمام این ویژگی ها را دارد. بازی 
جذابش در گاو را نمی توان بی تاثیر در آغاز موج نوی ســینما دانست. انتظامی  
در نقش مش حســن که در فراق گاو خود می نالد با او همزات پنداری می کند 
و شــرایطی را به وجود می آورد که بــازی او در فیلم گاو نقطه عطف و تحولی 

شگرف در تاریخ بازیگری سینمای ایران می شود
عزت اهلل انتظامی 31 خرداد ســال 13۰3 در محله سنگلج تهران متولد شد. 
وی پس از گذراندن دوره تحصیالت مقدماتی، وارد هنرســتان صنعتی تهران 
شــد و در رشــته برق به تحصیــل پرداخت. در ســال 132۶ وارد عرصه هنر 
شــد و با اندک دســت مایه های هنر نمایش و تئاتر به آلمان ســفر کرد و در 
شــهر  هانوفر وارد مدرسه شــبانه آموزش سینما و تئاتر شــد. وی پدر مجید 
انتظامی آهنگ ساز و نوازنده معروف است. عزت اهلل انتظامی  فعالیت هنری خود 
را با پیش پرده خوانی در تماشاخانه های الله زار شروع کرد؛ او پس از یک سال 
به تماشــاخانه های هنر و فرهنگ تهران رفت؛ در سال 132۰ نخستین نمایش 
حرفه ای خود را با عنوان اولتیماتوم نوشــته پرویز خطیبی به کارگردانی اصغر 
تفکری در تئاتر پاریس خیابان الله زار اجرا کرد و تا ســال 132۶ توانســت در 
بیش از ده نمایش نقش پردازی کند. بازی در فیلم واریته بهاری به کارگردانی 

پرویز خطیبی نخستین تجربه سینمایی اوست.
بازی های او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای هالو، دایره مینا، پســتچی، 
اجاره نشین ها،  هامون و بانو از آثارهای ماندگار هردو شخص است. انتظامی عالوه 
بــر نقش آفرینی در آثــار داریوش مهرجویی، در فیلم هــای کارگردانان مطرح 
دیگری چون علی حاتمی، مســعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی 
و محســن مخملباف نیز بازی کرده اســت. او در فیلم مســتند عشق پرداز به 
کارگردانی محمدهادی کاویانی در کنار محمود فرشچیان حضور داشته است. 
انتظامی پس از انقالب و به خصوص در دهه شــصت در انواع و اقســام نقش ها 
به بهترین نحو ممکن ظاهر شــد. بازی او در فیلم های حاجی واشینگتن، اجاره 
نشین ها، گراند ســینما، هامون، بانو، گاو، ستارخان، صادق کرده، خانه خلوت، 
ناصرالدین شــاه اکتور سینما، روز فرشته، روســری آبی، مینای شهر خاموش، 
ســتاره ها 1: ستاره می شــود، دیوانه از قفس پرید، خانه ای روی آب و راه آبی 
ابریشــم اوج هنرنمائی او و فیلم های ماندگار او در کارنامه سینمائی اش است. 
او در گاوخونــی دومین همکاری اش با بهروز افخمی را تجربه کرد و جائی برای 
زندگی چهارمین تجربه اش با محمد بزرگ نیا بود. او برای اولین بار با مســعود 
کیمیایی یکی از کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران و در سن ۷۹ سالگی 
در فیلم حکم همکاری کرد. نقش رضا در فیلم حکم شــبیه یک دن کورلئونه 
اســت. عزت اهلل انتظامی  اولین بازیگر ایرانــی بود که موفق به دریافت جایزه از 
فستیوال بین المللی شد. وی برای بازی در فیلم گاو جایزه هوگو نقره ای بهترین 

بازیگر نقش اول مرد را از جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو دریافت کرد.

تولدت مبارک آقای بازیگر گزارشی از ششمین نشست تاریخ شفاهی کتاب 

افتتاح 
برنامه »سنگلج با 

خلج« با سخنرانی قطب 
الدین صادقی

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

کتاب پلنگ های کافکا اثر موآســیر اسکلیر، 
توسط ناصر غیاثی ترجمه و از سوی نشر چشمه 

منتشر شده است.
این کتــاب را، می تــوان از پــرآوازه ترین 
کتاب های این نویسنده مشهور برزیلی برشمرد.

کتــاب پلنگ های کافــکا با قطعــه ای از 
نوشته های فلسفی کافکا، که در کتاب “پند های 

سائولو” نیز چاپ شده است، آغاز می شود:
پلنگ ها به معبد دستبرد می زنند و کوزه های 
قربانی را تا ته ســر می کشــند. این کار مرتب 
تکرار می شــود تا جایی که می تــوان از پیش 
محاســبه اش کرد و این خود می شود بخشی 

از مناسک.
داســتان از ارائه گزارشــی محرمانه، از دســتگیری جوانانی متهم به تشــکیل 

گردهمایی هایی توطئه گرایانه علیه حکومت، آغاز می شود.
سردسته گروه، جیمی کانتاُرویچ، همراه با برگه ای حاوی متنی به امضای فرانتس 
کافکا، دســتگیر شده و به دلیل سابقه در انجام فعالیت های سیاسی، جهت بازجویی 

راهی زندان می شود.
در ادامه، کتاب به وقایع غریب و رازآلود پیش از دســتگیری جیمی و داستانی که 
عاوه بر خود جیمی، شــامل عموی بزرگ او، بنجامین کانتارویچ، و نیز نویســنده 

مخوف آلمانی، فرانتس کافکا می شود،  می پردازد.
داستان، به حدود سال 1916، زمان گیر و دار های انقاب روسیه علیه تزار، و شکل 
گیری تشــکیات چپ گرا، بر می گردد. قهرمان داســتان، جوانی به نام “بنجامین 
کانتاروویچ” از اهالی روستای یهودی نشین بسارابین، جایی میان روسیه و رومانی، 
از جوانان روســتایی جذب شده توسط گرایشات چپ و حزب کمونیسم است که به 
خاطر ظاهرش به لقب “راتینهو”» به معنی موش « شهرت یافته. بنجامین به شدت 
تحت تاثیر کتاب محبوبش، مانیفست کمونیست، که توسط دوستش “یوسی”، رهبر 
سیاسی و فکری جوانان روستا، به او هدیه داده شده، و همچنین عقاید رهبرش، لئو 

تروتسکی قرار گرفته است.
راتینهو قهرمان جوان داســتان، به طور تصادفی راهی انجام ماموریتی محرمانه از 
جانب شخص تروتسکی در شهر “پراگ” آلمان می شود. ماموریتی که قرار است در 
آن، طبق دســتور العمل ذکر شده عمل کرده و نقشی در پیشروی نیرو های انقابی 

داشته باشد.
درباره کتاب

کتاب با لحن شوخ و تند و پرهیجان خود، به سراغ ماجراجویی نه چندان کم خطر 
“راتینهو” می رود و شما را سرگرم داستان جذاب خود می کند.

داســتانی که در آن، به خوبی جو همان سال های درگیر انقاب و پرتنش روسیه 
و آلمان را بازســازی می کند و در همان لحن تند و ســریع خود، شما را همراه افکار 
و عقاید چپ گــرای “راتینهو”ی یهودی و درگیر ماجرای غریب، پرتنش و هیجان 

انگیز خود می کند.
داســتانی که در آن، پای نویسنده گمنام آن زمان، فرانتس کافکای غم زده و کم 
حرف هم به ماجرا های راتینهو کشــیده می شود و همین امر، بر جذابیت و رازآلودی 
داســتان، بیش از پیش می افزاید و ایده اصلی و نبوغ آمیز داستان و مفهوم نهایی و 
پنهان آن را، شکل می دهد. ترجمه روان و موزون کتاب هم به درستی با لحن تند و 
لذت بخش نویسنده همراه شده و کتاب را به نقطه ای واال از هیجان و تاثیرگذاری 

می رساند. هرچند که نیاز است از قبل با چندین اصطاح سیاسی آشنا باشید.

پلنگ های کافکا

مصطفی رحماندوست و جمال الدین اکرمی  با حضور در نمایشگاه نقاشی »روی 
دیگر پنجره« که به یاد زنده یاد عباس کیارســتمی برگزار می شود، برای کودکان 

آسیب دیده از ایدز قصه گویی و شعرخوانی می کنند.
به مناســبت برپایی نمایشگاه نقاشــی »روی دیگر پنجره« در گالری دارگون 
کــه به نمایش آثار هنری ۴3 هنرمند پس از تماشــای فیلم » ABC آفریقا«ی 
ایــن کارگردان فقید می پــردازد، مصطفی رحماندوســت و جمال الدین اکرمی با 
حضور در این نمایشــگاه برای کودکان آسیب دیده از ایدز به اجرای برنامه  خواهند 
پرداخت.» ABC آفریقا« ســاخته عباس کیارستمی فیلمی با موضوعیت »ایدز« 
است که ۴3 هنرمند پس از تماشای آن، با تاثیرپذیری از این فیلم بر روی بوم های 
50*50 ســانتی متری با تکنیک آزاد دست به قلم شده اند. این فیلم، فیلمی است 

مســتند با ساختار داســتانی که به ماجرای ســفر گروه عباس کیارســتمی به قاره آفریقا می پردازد. آن ها طی این سفر قصد دارند 
فیلمی درباره بیماری ایدز و کودکان آفریقایی مبتا به این بیماری بسازند. در این نمایشگاه که بین اول تا چهاردهم تیرماه یعنی زادروز 
و سالگرد درگذشت این هنرمند فقید برگزار خواهد شد، کودکان عادی نیز طی گذراندن کارگاه نقاشی و قصه گویی آموزش های الزم 

را درباره بیماری ایدز فرامی گیرند.گالری دارگون در خیابان شریعتی پایین تر از حسینه  ارشاد، خیابان کوشا قرار دارد.

تغییرات در حوزه هنری
سیدمسعود شــجاعی طباطبایی طی حکمی، به عنوان »مدیر 

مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری« منصوب شد.
فاضل نظــری - معاون هنری حوزه هنــری - طی حکمی، 

سیدمسعود شجاعی طباطبایی را به این سمت منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای سیدمسعود شجاعی طباطبایی 
نظــر بــه تجربه هــای ارزشــمند و صاحیت هــای ویژه و 
شایســتگی های جنابعالی در عرصه  هنرهای تجسمی  و مدیریت 
فرهنگی و هنری، به موجب این حکــم و از این تاریخ به عنوان 

»مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری« منصوب می شوید.
مرکز هنرهای تجســمی یکی از بخش های مهم و دفاتر اصلی 
حوزه هنری اســت که به واســطه سابقه تأســیس و نقش ویژه 
هنرمنــدان آن در نضج و جهت گیری حــوزه هنری از جایگاهی 
ممتاز برخوردار اســت. این مرکز با همه فــراز و فرودهای خود 
در طول سال های گذشــته، به عنوان یکی از ارکان و قطب های 
اثرگذار در عرصه هنر انقاب، بخصوص هنرهای تجسمی نقش 
ایفا کرده است.بدیهی اســت اقدام و عمل در میدان رزم و جهاد 
فرهنگی در سایه باور به وعده های الهی نیازمند عزمی راسخ، ثبات 

قدم و تاشی خستگی ناپذیر است.
ان شاءاهلل با بهره مندی از ظرفیت های منحصربه فرد هنرمندان 
و سرمایه های انســانی مرتبط با این مرکز در کنار آن استفاده از 
حضور، تاش و انگیزه هنرمندان جوان انقابی، قدم های موثری 
در جهت تحقق رسالت اساسی حوزه هنری در این عرصه برداشته 
شود.امیدوار اســت توجه به استراتژی عکس العمل سریع هنری 
نسبت به پدیده های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، بویژه در عرصه 
بین الملل و موضوع مقاومت و مسئله بیداری اسامی و همچنین 
نگاه به اهداف کان حوزه یعنی پرورش اســتعدادها و هنرمندان 
متعهــد و تولید آثــار فاخر در کنار ماحظه مقولــه اقتصاد هنر، 
پیشــرفتی درخور و همه جانبه در صحنه رشد و بالندگی هنرهای 
تجســمی و به تبع آن هنر انقاب حاصــل آورد. برای جنابعالی 

آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

»درســاژ« اولین فیلم بلند ســینمایی پویــا بادکوبه به 
تهیه کنندگی روح ااهلل و سمیرا برادری است که به تازگی 
پروانه ســاخت دریافت کرده و به اواســط تابستان کلید 
می خورد. فیلمنامه این فیلم توسط حامد رجبی به نگارش 
در آمده اســت که پیش از این نویسندگی فیلمنامه هایی 
همچون »فصل باران های موسمی«، »پرویز« و »پریدن 
از ارتفــاع کم« را در کارنامه خــود دارد.همچنین او برای 
فیلم »پریــدن از ارتفاع کم« از شــصت و پنجمین دوره 
جشنواره بین المللی برلین جایزه بخش داوران بین المللی 
منتقدان فیلم )فیبرشــی( را دریافت کرده است.»درساژ« 
داســتان زندگی دختری 16ســاله اســت که در دوراهی 
ایستاده است. این فیلم به تازگی وارد پیش تولید است و با 
برنامه ریزی های انجام شده تابستان امسال کلید می خورد.

پویا بادکوبه پیش از این به عنوان کارگردان آگهی های 
تبلیغاتی شناخته شده است و در این بخش جوایز بین المللی 
متعــددی در کارنامــه خــود دارد.او همچنیــن در حوزه 
کارگردانی تئاتر و ساخت برنامه های تلویزیونی نیز فعالیت 
داشته است. از دیگر فعالیت های »بادکوبه« ساخت چندین 
فیلم کوتاه است. گروه سازنده »درساژ« در نظر دارند برای 
انتخاب شخصیتهای نوجوان فیلم که از کاراکترهای اصلی 
هستند چهره های جدیدی را انتخاب کنند. در همین راستا 
فراخوانی را منتشر کرده اند. عاقمندان دختر و پسر در رنج 
سنی 16 تا 18 سال می توانند با ارائه یک ویدئو 2 دقیقه ای 
از معرفی خود، شرایط زندگی و عایق شان و ارسال آن به 
شماره  09028۴85۴1۴ در تلگرام از تاریخ اول تا 15 تیر 

ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.

فراخوان انتخاب بازیگر برای یک فیلم

آی سینما: تصویربرداری فصل جدید در حالی آغاز 
شــد که تهیه کننده و سرمایه گذار سریال در بازداشت 
به سر می برد و ســرمایه گذار دوم نیز اعام کرده بود 
سریال بدون اجازه او کلید خورده. با توجه به مشکات 

پیش آمده سوال این جاســت که »شهرزاد 2« با چه 
سرمایه ای ساخته شده است؟

رضا کیانیان در پســت اینستاگرامش چنین نوشته: 
»یکی از سرمایه گذاران فصل اول سریال دستگیر شده 
و هنوز حکمی هم برایش صادر نشــده! آیا همین خبر 
برای لگدمال کردن این ســریال ارزشمند کافی ست؟ 
از طرفی دیگر، ایشــان که نمی تواند برای فصل دوم 
شهرزاد سرمایه گذار باشد، بنابراین چرا فصل دوم مورد 
اعتراض اســت؟!« با توجه به گفته های رضا کیانیان 
ســرمایه گذار  امامی نمی تواند  محمــد  این که  درباره 
»شهرزاد« باشد می توان این طور برداشت که از حضور 

سرمایه گذار جدیدی اطاع داده است.

سرمایه گذار 
سریال »شهرزاد 

2« کیست؟

 حضور ایران در نمایشگاه 
»روی دیگر پنجره«

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
بوشهر از ایجاد سازه حفاظتی برای سرپوشیده کردن کاخ 

هخامنشی چرخاب خبر داد. 
ناصر امیرزاده مدیرکل میراث فرهنگی این اســتان روز 
دوشــنبه 29 خرداد تصریح کرد: »بنا به ضرورِت حفاظت 
از کاخ هخامنشــی چرخاب سازه های فضایی به مساحت 
1675 مترمربع در این مجموعه برپا می شــود، تا این اثر 

تاریخی از گزند آفتاب و باران در امان باشد.«
امیرزاده ادامه داد: »کاخ هخامنشی چرخاِب برازجان در 
جبهه غربی شهر برازجان قرار گرفته است. این مجموعه 

هخامنشــی با یک تاالر مرکزی با دو ردیف پایه ستونی 
12تایــی و تاالرهای جانبی با 2۴ ردیف پایه ســتون، از 
آثار ارزشمند معماری اوایل دوره هخامنشی در شهرستان 
دشتســتان و شهر برازجان اســت. این اثر که بخشی از 
شــهر باســتانی تموکن در دوره هخامنشی است و سنِد 
فوق العــاده ای از شهرســازی و حضور هخامنشــیان در 
کرانه ها و پس کرانه های خلیج فــارس و همچنین رونق 
تجارت دریایی ایرانیان در خلیج فارس به شمار می رود.«

وی افــزود: »مجموعه چرخاب حاصل شــش فصل 
باستان شناسی به سرپرســتی سرفراز است،  کاوش های 

امروز این مجموعه و مجموعه های دیگر نظیر کاخ سنگ 
ســیاه در روســتای جتوط و کاخ بردک سیاه در روستای 
پایــگاه میراث فرهنگــی کاخ های  بــه عنوان  درودگاه 
هخامنشی دشتستان در سطح ملی مصوب شده و فعالیت 

خود را نیز شروع کرده است.«
امیرزاده گفت: »در سال های قبل به دلیل سرما و گرمای 
هوا پایه ستون ها و دیگر عناصر معماری آسیب هایی دید، 
با این اقدام حفاظتی از بروز آســیب های بیشتر جلوگیری 
می شود، اعتبار این برنامه حفاظتی از محل اعتبارات ملی 
و از ردیف پایگاه های میراث فرهنگی تأمین شده است«.

کاخ هخامنشی چرخاب سرپوشیده می شود

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

بهمن کیارستمی درباره  آخرین وضعیت برنامه  بزرگداشت 
ســالروز درگذشت عباس کیارســتمی اعام کرد: این برنامه 
طبق توافقی که به تازگی با مســئوالن دانشگاه انجام شده 
است، 1۴ تیر ماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار خواهد شــد. طی چند روز گذشته، بهمن کیارستمی 
 به وزیر بهداشــت نامه ای نوشــت و درخواســت کرد تا در 
مراسمی که قصد دارند در دانشگاه علوم پزشکی برگزار کنند، 
شرکت کند؛ مراسمی که ابتدا قصد داشتیم در تاالر امام علی 
)ع( دانشــگاه علوم پزشکی برگزار شود اما به دلیل تعمیرات، 
مکانش آن تغییر کرد و طبق توافقات انجام شــده ســاعت 
18 روز 1۴ تیــر در مرکز همایش های بین المللی دانشــگاه 
شهید بهشتی انجام خواهد شد. بهمن کیارستمی در آن نامه 
عاوه بر وزیر بهداشــت از دکتر ایرج حریر چی ) قائم مقام 
وزیر و معاون کل وزارت بهداشت(، دکتر علیرضا زالی )رئیس 
سازمان نظام پزشکی کشــور(، دکتر احمد شجاعی )رئیس 
ســازمان پزشکی قانونی کشور( هم برای حضور و سخنرانی 

در آن برنامه دعوت کرده است.

بهمن کیارســتمی درباره  جزییات این برنامه گفت: با توجه 
به تعمیرات ســالن امام علی )ع( دانشگاه شهید بهشتی، ما 
روز گذشــته با مسئول ســالن مرکز همایش های دانشگاه 
شهید بهشتی جلسه ای داشتیم و توافق شد تا مراسم سالگرد 

درگذشت عباس کیارستمی در این سالن برگزار شود.
به گفته  وی؛ این برنامه قرار است 1۴ تیر ماه برگزار شود و 
اگر این برنامه کنسل شود به دلیل تغییر نظر دانشگاه شهید 
بهشتی خواهد بود و بر اساس توافق انجام شده، ما )خانواده( 
این مراسم را قطعی می دانیم و در حال حاضر مشغول طراحی 

دعوتنامه ها هستیم.

آخرین اخبار در مورد برگزاری سالروز در گذشت کیارستمی

گروه  دو  اقتباســی  فیلمنامه های  اســامی نامزدهای 
اندیشه های نو و حرفه ای سی امین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اعام شدند. جلسه داوری 
مسابقه فیلمنامه های اقتباسی دو گروه اندیشه های نو و 
حرفه ای سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان برگزار شــد که از میان شرکت کنندگان در 
این دو بخش، 12 فیلمنامه اقتباسی به عنوان نامزدهای 
دریافت جایزه معرفی شــدند که اسامی آنها به شرح زیر 

است: »شبی که جرواسک نخواند« مجتبی اسپنائی
»طبقه هفتم غربی« شیرین بدرلو

»لوبیای سحرآمیز« نسرین خنجری
»دختر کدو تنبل« سعیده دلیلیان

»هستی« نوشا عبداله زاده
»پووول« اکبر کشتکار و علی کروالیان

»ماه تی تی« رضا مجلسی
»خونه پدر بزرگه« فهیمه میرزا حسین

»پیوند« علیرضا بابلی
»کیسه کهنه« مژگان فرح آور مقدم و شیوا کاظمی

»برنده« فریدون دانشمند
»پیشونی سفید2« سید جواد هاشمی

ابراهیم فروزش، سیاوش گلشیری، مرجان اشرفی زاده، 
مســعود کرامتی، محمود اربابی، فریــدون فرهودی و 
فرهاد توحیدی اعضاء هیات داوران بخش فیلمنامه های 
اقتباســی در گروه حرفه ای و اندیشــه های نو هفتمین 
مسابقه فیلمنامه نویسی ســی امین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان بودند. سی امین جشنواره 
بین المللــی فیلم های کودکان و نوجوانان از 9 تا 15 تیر 

در اصفهان برگزار می شود.

معرفی نامزدهای فیلم نامه های اقتباسی گروه اندیشه های نو و حرفه ای


