هفت

فیلم جدید شهاب حسینی پروانه نمایش گرفت

مستند پرسپولیس ـ شیکاگو از تلویزیون پخش میشود

مهر :شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه سه عنوان داستانی بلند موافقت کرد .شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی،
برای داستانی بلند «مرز مرداب» به تهیه کنندگی ،کارگردانی و نویســندگی هیوا نور بخش« ،دور برگردان» به تهیه کنندگی سید
شهابالدین حسینی ،کارگردانی و نویسندگی عارفه عنایتی و «اینجا کجاست؟» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین قاسمی جامی
و نویسندگی مشترک حسین قاسمی جامی و مهرنوش شیخی پروانه نمایش صادر کرد .این گزارش میافزاید :برای قسمتهای جدید
سریال «مانکن» و سریال «کرگدن» پروانه نمایش صادر شد .همچنین در این جلسه برای سه عنوان مستند؛ یک عنوان مجموعه فیلم
کوتاه ،یک عنوان آموزشی ،یک عنوان انیمیشن خارجی ،دو عنوان فیلم خارجی و یک عنوان فیلم کوتاه پروانه نمایش صادر شد .در این
جلسه با نمایش هشت عنوان فیلم خارجی (جهت یک بار نمایش در باشگاه هنر و تجربه) موافقت شد.

فارس :مستند پرسپولیس ـ شیکاگو از شبکه یک سیما روی آنتن میرود« .پرسپولیس ـ شیکاگو» ساخته آرد عطارپور با موضوع الواح
هخامنشی خارج شده از ایران است که توانسته برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی مستند از جشن مستقل مستندسازان
سینمای ایران و جشن خانه سینما شود .مستند پرسپولیس ـ شیکاگو درباره ماجراهای الواح هخامنشی در حدود  ۹۰سال پیش است که
طی آن برخی محققان آمریکایی از دانشگاه شیکاگو به منظور مرمت و مطالعه نوشتارهای حک شده بر روی یکسری از این الواح تخت
جمشید به ایران میآیند و آنها را به آمریکا میبرند ،اما باز نمیگردانند .برخی عوامل تولید این اثر مستند عبارتند از :پژوهشگر ،نویسنده،
کارگردان و تهیهکننده آرد عطارپور ،فیلمبردار و اصالح رنگ رضا تیموری ،صدابردار احمدرضا طایی ،عکاسی ،تدوین و صداگذاری سعید
خدا رضایی ،گوینده متن شهرام درخشان ،نقاشی دیجیتال آرین یزدانپناه ،مدیر تولید حسن فرهادی ،تصاویر هوایی امید کشاورز.

جشنواره
 سه فیلم از سه برادر در فجر امسال
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حضور دارند

برادران حاضر!

با نزدیک شــدن به روزهــای برگزاری
جشنواره فیلم فجر ،مرور فیلمهای حاضر
در جشنواره و بازیهای ژورنالیستی در
معرفی حاضران در این رقابت سینمایی
پررنگتر میشود .با اعالم اسامی فیلمهای
راه یافته به بخش سودای سیمرغ ،اخبار و
گمانهزنیهای رسانهای از جریان برگزاری
سیوهشــتمین جشــنواره فیلم فجر
بیشتر شده و با نزدیک شدن به روزهای
برگزاری این رویداد ،مرور فیلمهای حاضر
در جشنواره و بازیهای ژورنالیستی در
معرفی حاضران در این رقابت سینمایی
پررنگتر میشــود .از نکات جالب این
جشــنواره؛ ارائه ســه فیلم از سه برادر
اســت ،برادرانی در مقــام تهیهکننده
و کارگردان.

برادران سالور /سه کام حبس
«سه کام حبس» ســومین فیلم بلند
سینمایی است که برادران سالور یکی در مقام
کارگردان و دیگری تهیهکننــده ،با همکاری
یکدیگر ســاختهاند .از مستندسازی تا ساخت
فیلم کوتاه و در ادامه آن فیلم بلند ســینمایی
در کارنامه ســامان ســالور دیده میشــود و
ساسان سالور بیشــتر در مقام مدیرتولید و بعد
از آن بــه عنوان تهیهکننده در ســینما حضور
داشته است .این دو برادر پیش از این فیلمهای
«آمیــن خواهیم گفت» و «تمشــک» را باهم
ســاخته بودند که در دورههای سی و سیودوم
جشنواره فیلم فجر حضور داشته و «تمشک» به
عنوان آخرین حضور آنها در جشنواره فجر ،در
بخش فیلمنامه نامزد دریافت جایزه شده است.
تازهترین همکاری این دو برادر با نام «سه کام
حبس» یک درام اجتماعی اســت و در بخش
سودای سیمرغ سیوهشتمین جشنواره فیلم
فجر حضور دارد.
برادران محمودی /مردن در آب
مطهر
جمشید و نوید محمودی از مهاجران افغانستانی
هستند که در دهه  60به ایران مهاجرت کردند
و درحال حاضر مقیم ایران هســتند .همکاری
این دو برادر در سالهای گذشــته برای آنها
موفقیتهای زیادی به ارمغــان آورده و جوایز
زیادی از جشنوارههای مختلف کسب کردند.
«مــردن در آب مطهر» چهارمیــن همکاری
مشــترک برادران محمودی اســت ،جمشید
تهیهکنندگی کار را برعهده داشته و نوید نقش
نویســندگی و کارگردانی را اجرا کرده اســت.
برادران محمودی پیش از این ،فیلمهای «چند
متر مکعب عشق»« ،رفتن» و «شکستن همزمان
بیست استخوان» را ســاختند که ««چند متر
مکعب عشــق» در دوره ســیودوم فیلم فجر
حضور داشت و موفق به دریافت سیمرغ بهترین
کارگردانی و بهترین فیلم نگاه نو از جشنواره شد.
«مردن در آب مطهر» عاشقانه تازهای از برادران
محمودی است و قصه چند جوان مهاجر افغان
را روایت میکند که قصد رفتن به اروپا را دارند.

نقدی بر نمایشگاه نقاشیخط محمد احصایی

وقتیبافتارکلمهبرایبازآفرینیشکافتهمیشود

محمد احصایی هنرمند نقاشیخط در آثارش بافتار
کلمه را همچون جراح میشکافد تا واژهها با تراوش
قلم بر سطح بوم باز آفرینی شوند .نمایشگاه آثار محمد
احصایی ،مروری اســت بر چهار دهه آثار نقاشیخط
هنرمند از سال  ۱۳۵۴تا به امروز که فرصت تماشای
 ۵۰اثر از مجموعههای الفبای ازلی ،عشق ،آن و محبت
را برای مخاطبان اهل هنــر در گالری بوم مهیا کرده
است.
نقاشیخط شیوهای در نقاشی مدرن و خوشنویسی
معاصر ایرانی است؛ هنرمندان در دهه  ۱۳۳۰تا ۱۳۴۰
به ترکیبی از خطاطی و نقاشی دست زدند و این هنر
تاکنون به حیات خود در عرصه هنر معاصر ادامه داده و
در بسیاری از کشورهای منطقه نیز پیروانی یافتهاست.
مکتب ســقاخانه در نقاشــی معاصر ایران خاستگاه
اصلی زیباشناسی و نوآوری معاصر ،در خوشنویسی
و پیدایش نقاشیخط بودهاست .نقاشیخط که محمد
احصایی از جمله بنیانگذاران آن بهشمار میرود ،در
دهه  ۴۰از دل مکتب ســقاخانه متولد شــد هرچند
احصایی معتقد است که از مسیر خوشنویسی به این
رویکرد رسیده اســت .او در یک روند تاریخی ،امکان
رهایی از قید و بندهایی که مکتب سقاخانه برای ظهور
نقاشی خط مهیا کرد که انکار ناشدنی است.
در آثار احصایی فرم به بهتریــن وجه معنا را متجلی
میکند و شاید همین نکته کلیدی احصایی باشد که
با توجه به عبور از مرزهای رایج خوشنویسی باز هم از
سوی خوشنویسان سنتی مورد مقبولیت قرار میگیرد
و هم میتواند در ادامه نقاشی سقاخانه حرکت کند.
در یک رویکرد قدســی به هنر خوشنویسی ،محتوا
باید متعالی باشد ،صورت باید از محتوا تبعیت کند و
از طریق فرم است که معنا متجلی میشود ،در نتیجه
زیبایی شناسی در راســتای پرهیز از ایجاد اخالل در
محتوا صورت میگیرد هر چند در مکتب ســقاخانه
غیرقابل خوانش بودن متون ایرادی محسوب نمیشد

تلویزیون
همسر محسن چاوشی:

در «سه سپیده» نقش یک
ضدانقالب را بازی میکنم

اسپاکو یوسفی بازیگر فیلم تلویزیونی «سه سپیده»
عنوان کرد که در این فیلم نقش زنی ضدانقالب را بازی
میکند .این روزها فیلم تلویزیونی «ســه سپیده» به
کارگردانی رحیم طوفان در اردبیل در حال فیلمبرداری
است و اسپاکو یوسفی برای نخستین بار در این فیلم در
مقابل دوربین قرار گرفته است.
وی درباره نقش خود در این فیلم بیان کرد :من در این
فیلم نقش رؤیا را که زنی ضدانقالب است و بیرحمانه
و بیاحساس برای رسیدن به اهداف تشکیالت جان
آدمها را میگیرد ،بازی میکنــم .در واقع رؤیا نقش
منفی زن این فیلم اســت که برای رسیدن به اهداف
سازمانش از هیچ کاری دریغ نمیکند.یوسفی درباره
چگونگی حضورش در این فیلم نیز توضیح داد :با توجه
به پیشنهاد آقای طوفان کارگردان و تهیهکننده کار و
اعتمادی که برای ایفای این نقش سخت به من کردند
و با توجه به کارنامه فیلمســازی خــوب او ،پذیرفتم
تا در این فیلم حضور داشــته باشــم .وی همچنین
دربــاره چرایی پذیرش نقش منفــی این فیلم گفت:
فکر میکردم که کار سختی است ،اما با راهنماییها
و هدایت درســت و معلموار کارگردان و تشویقهای
او توانستم نقش رؤیا را بازی کنم .یوسفی اظهار کرد:
همسرم محسن چاوشی خواننده پاپ ،بسیار صبورانه
من را در انتخاب و رسیدن به این نقش همراهی کرد
و یکی از مشوقان من برای حضور در این عرصه است.

در آثار احصایی فرم به بهترین
وجه معنا را متجلی میکند و شاید
همین نکته کلیدی احصایی باشد
که با توجه به عبــور از مرزهای
رایج خوشنویســی بــاز هم از
سوی خوشنویسان سنتی مورد
مقبولیت قرار میگیرد

ولی باریک بینی ایــن هنرمند مــرز دو جهان را در
بیمرزی نگاه خود از میان برد.
نکتهای که در کار احصایی قابل تاکید است گره زدن
فرم با محتوای متعالی است که موفق میشود صورت
و معنا را در عادالنهترین شکل ممکن به بافت زیبایی
شناسانهای از نوشتار تبدیل کند.
نقاشیخطهای احصایی را میتوان تأثیر گرفته از آثار
میرزا غالمرضا اصفهانی خوشنویس دوره قاجار دانست
و به عبارتی میرزا غالمرضا بــا تاکیدهایی که بر روی
سیاه مشق داشــت پایههای شکلگیری نقاشیخط
را بنیان گذاشت.
مجموعه الفبای ازلی با نمایش  ۱۷اثر بیشترین حضور

ادبیات
راجر اسکروتن درگذشت

خداحافظ فیلسوف محافظهکار
انگلیسی

ایرنا :راجر ورنون اســکروتن ،فیلسوف محافظهکار
انگلیسی در ســن هفتاد و پنج سالگی و بعد از تحمل
دوره ششماهه بیماری سخت درمان درگذشت.
به گزارش رسانههای انگلیســی راجر اسکروتن (۲۴
فوریه  )۱۹۴۴فیلسوف و نویسنده بیش از  ۵۰عنوان
کتاب در زمینههای سیاست ،اخالق ،زیباییشناسی و
معماری همچنین استاد کالج برکبک دانشگاه لندن
طی سالهای  ۱۹۷۱تا  ۱۹۹۲و مشاور دولت ترزا می،
نخستوزیر پیشین انگلیس در سال  ۲۰۱۸در زمینه
خانهسازی و زیباسازی بناها بود .اسکروتن که فیلسوفی
نزدیک با اندیشههای محافظهکارانه و نزدیک به حزب
محافظهکار انگلیس بود ،فعالیتهای سیاسی نیز داشت
و به نوعی کنشگر اجتماعی نیز تلقی میشد ،در حوزه
مطالعاتی فلسفه برای عموم بیشتر قلم میزد .از وی آثار
زیادی به زبان فارسی منتشر شده است؛ تاریخ مختصر
فلسفه جدید ،فسلفه اسپینوزا به زبان ساده ،کانت و...
بعضی از عناوینی هستند که از این فیلسوف انگلیسی
به فارسی برگردانده شدهاند .غیر از فلسفه حوزه دیگر
کاری وی زیباییشناسی (شــاخهای از فلسفه که به
زیبایی و شناخت آن میپردازد) ،اخالق و سیاست با
تکیه بر محافظهکاری سنتی بودند و در این حوزه کتاب
معنای محافظهکاری را در سال  ۱۹۸۰منتشر کرد و
مشاور مجموعهای برای بیبیسی به نام چرا زیبایی
مهم است؟ در سال  ۲۰۰۹بود.

را به خود اختصاص داده است .این مجموعه با مضمون
اســمای الهی و به ویژه ا ...از شــاخصترین آثار این
هنرمند است که این آثار را میتوان ماحصل اعتقادات
باطنی احصایی دانست که به گفته هنرمند نوعی ذکر
تصویری و نمودی از عرفان و تصوف اسالمی است.
هرکدام از این مجموعهها شــاهکارهایی هستند که
کنار هم قرار گرفتن آنها در یک نمایشگاه کمسابقه
است؛ در این نمایشگاه با منظومهای از آثار احصایی
روبهرو هستیم که بســتری برای مطالعه بصری سیر
تکامل و تحول آثار این هنرمند در چهار دهه فعالیت
را فراهم کرده است.
ســید محمد احصایی متولد  ۱۳۱۸در قزوین است،

کتابخوانی
محققان ایتالیایی مطرح کردند

کودکانی که کتاب میخوانند در
آیندهدرآمدبیشتریدارند

ایبنا :اخیرا ً محققــان ایتالیایی در تحقیقات خود به
این نتیجه رســیدهاند که کودکانی که بیشتر کتاب
میخوانند در ســالهای آینده زندگــی خود درآمد
بیشتری کسب میکنند.
بر اساس یافتههای محققان دانشگاه پاوودای ایتالیا
به نظر میرسد این کودکان در آینده قدرت اقتصادی
بیشتری دارند و از ذهن خالقانهتری برخوردار هستند.
محققان تخمین زدند که آموزش و تحصیالت تأثیر
بسیاری بر رفتار و طرز برخورد کودکان در بزرگسالی
دارد .افــراد برای انجام کار خود به درســتی و یافتن
فرصتهای بهتر شغلی نیاز به شانس ندارند .داشتن
فرصتهای مناسب شغلی مســتلزم دارا بودن سواد
انجام کار در یک رشــته خاص و دانش کلی ســخن
گفتن ،طرز برخورد و اخالق کاری فرد است.
در این تحقیــق تمایزی بین افــرادی که در مناطق
شهری زیستهاند با ســاکنان مناطق روستایی ایجاد
شده است و این سؤال مشترک از آنها انجام شد که تا
ده سالگی چه کتابهایی را خواندهاند.
در مقایســه ،افراد کتابخوان فرصتهای شــغلی
بهتری نسبت بقیه خواهند داشت .شاید دلیل اهمیت
کتابخوانی این اســت که ســبب میشود کودکان
ترغیب به خواندن بهتر درسهایشــان در مدرسه
شــوند .از طرف دیگر وجود کتاب در یک خانه نشانه
خوب بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی خانه است.

او در زمینه خوشنویسی ،گرافیک و نقاشی ،افزون بر
داخل کشور ،آوازه بینالمللی دارد.
این دوازدهمین نمایشگاه گالری بوم است و تمام آثار
به نمایش درآمده در زمره گنجینه این گالری اســت
که با هدف حمایت از هنر ایران ارائه میشود و جنبه
فروش ندارد .البته چهار اثر از این نمایشگاه به گنجینه
شخصی هنرمند تعلق دارد.
نمایشــگاه آثار محمد احصایی عصر جمعه بیســتم
دیماه افتتاح شــد و تا شــانزدهم اســفندماه (غیر
از شــنبهها و یکشــنبهها) در گالری بوم در خیابان
ولیعصر ،باالتر از نیایش ،ارمغان غربی ،پالک ۱۱دایر
است.

محیط زیست
مگان مارکل قدم بعدی را برداشت

کمک مالی به پروژه
«فیلهای بدون مرز»

باشــگاه خبرنگاران جوان :عوامل برنامه
«دورهمی» با توجه به اتفاقات اخیر ضبط این
هفته برنامه را کنسل کردند .صفحه اینستاگرام
برنامه «دورهمی» مهران مدیری شبکه نسیم با
انتشار پستی اعالم کرد ،برخالف شایعهسازیها
مبنی بر تعطیلی کامل آن ،این برنامه فقط این
هفته پخش نمیشود .عوامل دورهمی با توجه
به اتفاقات اخیر ضبط این هفته برنامه را کنسل
کردند.

یک کتاب اولی پرفروش شد

عکس  :ایرنا

برادران آرک /پوست
برادران دوقلــوی آرک ،از کارگردانان
فیلم اولی هســتند که امســال در بخش نگاه
نو جشنواره فیلم فجر حاضر شــدند .با شعر و
شاعری شروع کردند و حاال در عرصه فیلمسازی
همراه هم هستند .این دو در گفتوگویی درباره
فیلمساز شدنشان میگویند« :سوم دبیرستان
بودیم که نخستین فیلممان را به اسم «دنیای
متناسب ،دنیای نامتناسب» ساختیم .آن زمان
فرق بین هندیکم و دوربیــن فیلمبرداری را
نمیدانستیم ،ولی رفت و در یکی از جشنوارههای
فیلم مقام آورد .بعد از آن مشــتاق شدیم برای
ادامــه راه .دومین فیلــم را در مــورد دریاچه
ارومیه ســاختیم که در جشــنواره نیایش اول
شد .اینجوری بود که شوخی شوخی فیلمساز
شدیم!»
بهمن و بهرام آرک ،سال  96فیلم کوتاه «حیوان»
را ساختند که جوایزی به دست آورد ،آنها موفق
به دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر و جایزه
فستیوال کن شــدند .حاال این دو برادر با فیلم
«پوســت» در سیوهشتمین جشــنواره فیلم
فجر حضور دارند و فیلمشان عالوه بر بخش نگاه
نو ،فرصت حضور در ســودای سیمرغ هم پیدا
کردهاند .داستان «پوست» یک روایت عاشقانه
با الهام از افسانههای محلی است و به خانوادهای
میپردازد که زندگی آنها به دلیلی دچار مشکل
شده است.
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یک واکنش به شایعه تعطیلی
کامل برنامه «دورهمی»

فارس :مگان مارکل عروس خانواده سلطنتی انگلیس
برای کمک مالی به پروژه «فیلهای بدون مرز» طی
قراردادی با کمپانی دیزنی همکاری میکند.
مگان مارکل در ازای کمک مالی به یک موسسه خیریه
حیات وحش با دیزنی قرارداد امضا کرده است .روزنامه
بریتانیایی «تایمز» گزارش داد که مارکل در ازای یک
کمک خیریه برای حفاظت از فیلها تحت عنوان برنامه
«فیلهای بدون مرز» برای یک پروژه نامشخص دیزنی
صداپیشگی انجام میدهد.
این قــرارداد پس از آن صورت میگیــرد که «پرنس
هری» و همسرش «مگان مارکل» اعالم کرده بودند
که قصد دارند از عضویت در خانواده سلطنتی بریتانیا
بیرون بیایند و یک زندگی عادی داشته باشند .آخرین
ارتباط کاری این زوج با کمپانی دیزنی به ماه جوالی و
حضور در اکران اولیه اروپایی فیلم سینمایی انیمیشن
«شیرشاه» بازمیگردد .شاهزاده هری نوه ملکه بریتانیا
و همسر «مگان مارکل» با خبر جدایی خود از خانواده
سلطنتی و استعفا از انجام وظایف پادشاهی ،خانواده
سلطنتی را به لرزه انداختند .این در حالیست که ظاهرا ً
ملکه الیزابت دوم نیز از این موضوع بیخبر بوده است.
به گزارش «بیبیسی» فضای کاخ از چنین تصمیمی
«ناامیــد» و تا حدی «آســیبدیده» توصیف شــد.
روزنامههای روز پنجشنبه بریتانیا نیز از «شکاف» بین
اعضای خانواده سلطنتی و «دلخوری» ملکه نوشتند.

ایبنا :فهرست هفتگی پرفروشهای داستانی
نشــریه نیویورکتایمز درحالی منتشر شد که
نام نخســتین رمان «کایلی رید»  -نویسنده
آمریکایی  -نیز در بین پنــج اثر پرفروشدیده
میشود.
رمان «جایی کــه خرچنگها آواز میخوانند»
نوشته «دلیا اوئنز» این هفته نیز در صدر فهرست
قرار گرفته است .این هفتادمین هفته حضور این
اثر در فهرست نیویورکتایمز محسوب میشود.
«محافظان» نوشته «جان گریشــام» نیز که
هفته گذشته در رتبه دوم قرار داشت بار دیگر
در همین جایگاه به چشم میخورد« .گریشام»
داستان درگیر شدن وکیلی به نام «کالن پست»
با چندین قاتل بیرحم را روایت میکند.
اما در رتبه دوم این فهرســت اثر یک نویسنده
کتاب اولی به چشم میخورد« .چه سن جالبی»
نوشته «کایلی رید» نویسنده آمریکایی موفق
شد جایگاه سوم فهرست هفتگی پرفروشهای
داستانی نیویورکتایمز را که هفته گذشته به
رمان «موسسه» نوشته «استفن کینگ» تعلق
داشت ،به خود اختصاص دهد.
رتبه چهارم این فهرســت نیز به رمان «بیمار
ســاکت» نوشــته «آلکس میشــائیالیدز»
اختصاص یافــت .در این رمان داســتان «تئو
فابر» را میخوانید که رمز و راز نقاش مشهوری
را دنبــال میکند که پس از شــلیک کردن به
همسرش دیگر صحبت نمیکند .این سیامین
هفته حضور این رمان در این فهرست محسوب
میشود.
«خانه هلندی» نوشــته «آن پچت» نویسنده
آمریکایی نیز پس از مدتهــا به جمع پنج اثر
پرفروش این نشریه بازگشت« .پچت » در «خانه
هلندی» داســتان خواهر و بــرادری را روایت
میکند که روابط بینشان پس از ثروتمند شدن
خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد.
«آن پچت» کــه اکنون  ۵۵ســال دارد جوایز
ادبی متعــددی از جمله «فاکنــر » و «ادبیات
داستانی زنان» را برای نگارش رمان «بل کانتو»
در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

«اولین امضاء برای رعنا»
بر پرده سینماها

ایسنا :اکران فیلم سینمایی «اولین امضاء برای
رعنا» در گروه سینمایی «فرهنگ» آغاز خواهد
شد .با ثبت قرارداد اکران فیلم سینمایی «اولین
امضاء برای رعنا» ســاخته علی ژکان در گروه
سینمایی «فرهنگ» ،این فیلم از روز چهارشنبه
( ۲۵دیماه) در این گروه روی پرده خواهد رفت.
در آستانه اکران سازندگان از نخستین پوستر
این فیلم نیز رونمایی کردند .طراحی این پوستر
برعهده آرزو نصیرپور بوده است .پخش این فیلم
برعهده موسسه نیمروز فیلم قرار دارد.

«عاشقانههای مردانه»
منتشر میشود

ایرنا« :عاشقانههای مردانه» تازهترین آنتولوژی
فریده حسنزاده مجوز گرفت .این کتاب پانصد و
بیست صفحهای که توسط نشر زرین اندیشمند
به زودی منتشر میشــود ،حاوی زندگینامه و
اشعار هشتاد و هشت ِ
شاعر مرد از همه کشورهای
جهان ،از هزارههای قبل از میالد تا امروز است.
در معرفی کتاب عنوان شده است :تفاوتِ عمده
این آنتولوژی با دیگر آثار منتشر شده از این نوع،
ِ
پشــت پرده هر سروده
پرداختن به ماجراهای
مخاطبان
عاشقانه برای یار ،دیار ،مادر ،فرزند و
ِ
دیگر است .همچنین در این کتاب برای نخستین
بار مقایســهای بین بعضی سرودههای خارجی
با سرودههای مشابه از ایران انجام گرفته است.

داستان «رخشانک طبیب»
نقد میشود

ایرنا :تئاتر « کمیته مشــترک» به کارگردانی میالد جباری موالنا همه روزه از ساعت  ۱۹:۳۰به
میزبانی موزه عبرت روی صحنه میرود.

ایسنا :فیلمبرداری
فیلم نیمهبلند
«دیپورت» به کارگردانی
امیرسجاد حسینی
در مرکز آفرینشهای
فرهنگیهنری بسیج به
اتمام رسید.

مهر :نشست نقد و بررســی کتاب «رخشانک
طبیب» نوشته مجتبی طیاریآشتیانی در هفتاد
و ششــمین برنامه «ترنم قلم» برگزار میشود.
نشست نقد و بررسی این کتاب که توسط نشر
اوستای پارسیان منتشر شده است ،در هفتاد
و ششــمین برنامه «ترنم قلم» ساعت  ۱۷در
فرهنگسرای گلستان با حضور مجتبی طیاری
آشتیانی ،مریم مطهریراد ،محمدرضا گودرزی
و منتقدان ادبی و نویسندگان برگزار میشود.
در معرفی رمان «رخشانک طبیب» عنوان شده
است :این رمان تاریخی روایت و درسی از دوران
باستان با نگاهی شــکافنده به وضع مردم آن
دوران دارد .شماره تلفن  ۷۷۸۲۶۴۷۵داخلی
 ۱۲۶کتابخانه گلســتان برای آگاهی بیشــتر
اعالم میشود.

