
ایــران پهنــاور در کنار پیشــینه ســترگ 
فرهنگی، اقلیم ها متنــوع جغرافیایی و اقوام 
مختلف، لبریز از آیین ها و خرده روایت های 
نمایشی اســت که در این میان بخش مهمی 
از آن اشــکال نمایش مذهبی و معنوی به ماه 

مبارک رمضان مربوط می شود.
در کنار وجوه مشــترک نمایش ها و خرده 
نمایش های آیینی و سنتی مانند نوع دوستی، 
تاکید بر صلح طلبــی، رعایت حقوق مردم و 
احترام به بــزرگان قوم، طایفه و فامیل دارای 
وجوه برجسته تفارقی است که هر کدام بازتاب 
دهنــده خصوصیات فرهنگی اقــوام مختلف 

ایران را شامل می شود.
یکی از نواحی دارای تمدن غنی فرهنگی و 
اجتماعی منطقه سیستان و بلوچستان و اقوام 
غیور بلوچ، لر، کرد و سیستانی است که بنا به 
اقلیم و منطقه جغرافیایی گرم و خشــک خود 
دارای آیین های متعددی نمایشــی، مذهبی 
و خــرده روایت های نمایش ســنتی و آیینی 

هستند.
امــا این قــوم متمدن در کنــار آیین های 
مختلــف اجتماعــی و فرهنگی در مناســک 
مذهبی نیز دارای اشــکال متنوعی از ســنن 
و مناسک نمایشی هســتند که بارزترین آنها 
در ماه مبارک رمضان سحری خوانی و سنت 
آَرک و بََرک است. یکی از اصلی ترین اشکال 
آیینی این منطقه با وجود زیست اقوام تشیع و 
تسنن در کنار یکدیگر، ارتباط نزدیک پیروان 
دیــن مبین اســام از دو شــاخه مختلف اما 
دوشــادوش و همراه یگدیگر است که بازتاب 
دهنده شــکوه و تجلی عنصــر وحدت میان 

مسلمانان ایران است.
 ســحرخوانی یکــی از آیین هــای مهم و 

قدیمی سیستان در ماه مبارک رمضان است.
 از اهــدای هدایا و نــذورات تا برپایی آیین 

های دسته جمعی
مردم منطقه سیســتان همه ســاله قبل از 
فرا رســیدن ماه مبارک رمضان با غبار روبی 
مســاجد و بقاع متبرکه و هدیه دادن فرش به 
اماکن متبرکه، نقش موثری در آماده ســازی 
ایــن اماکن بــرای اســتقبال از روزه داران و 

عبادت کنندگان در این ماه پر برکت دارند.
 سیســتانی ها بر اطعام فقــرا و نیازمندان، 
توزیع نذورات و همچنیــن حضور حداکثری 
در محافــل مذهبــی و قرآنــی در ایــن ماه 
مقید هســتند و برگزاری آیین های محلی و 
باشکوهی از جمله مراســم سحرخوانی را در 
راســتای ایجاد شور معنوی و مذهبی برپا می 

کنند.

ســحرخوانی یکی از آیین های مهم منطقه 
سیســتان در مــاه مبارک رمضان اســت که 

قدمتی بسیار دیرینه دارد.
در گذشــته در روســتاهای منطقه سیستان 
بر اساس ســنتی دیرینه، هنگام سحر، صدای 
سحرخوانی ریش سفیدان به گوش می رسید 
که بــا خواندن دعاهای ویــژه، اقدام به بیدار 
کردن مــردم برای خوردن ســحری و انجام 

واجبات اعمال سحر می کردند.
بر اساس برخی شنیده ها، آیین سحرخوانی 
از بیــش یکهزار و 400 ســال پیش یعنی از 
اوایل اسام نزد ساکنان سیستان مرسوم بوده 

است.
در آییــن ســحرخوانی ریش ســفیدان و 
معتمدان روســتاهای سیســتان پیش از آغاز 
سحر از خواب بیدار شده و با رفتن به پشت بام 

منازل خود با خواندن اشــعار محلی و مذهبی 
مردم روستا را از فرا رسیدن وقت سحر با خبر 

می کردند.
ایــن افراد اشــعار مذهبی و ســروده های 
شــاعران کشــور از جمله »خواجــه عبداهلل 
انصاری« و »بابا طاهــر« را با صدای بلند بر 

روی پشت بام خانه می خوانند.
در گذشــته هر روســتا با توجه به وسعت و 
بزرگی آن، یک یا دو ســحرخوان داشت که 
با رفتن به پشــت بام منزل خــود و خواندن 
اشــعار محلی و مذهبی مردم روســتا را از فرا 
رسیدن وقت سحر با خبر می کردند و اعضای 
خانواده نیز با لــذت خاصی دور یکدیگر جمع 
شده و پس از خوردن سحری، نماز صبح را به 

جماعت در منزل اقامه می کنند.
 در گذشــته در برخی روستاها نیز یک نفر 
طبال و آواز خوان خوش صدا داشــت که در 
کوچه ها حرکت می کرد و فریاد می زد برخیز 

که وقت سحر است.
در جوامع کوچک تر، ریش ســفید، کدخدا 
و یــا معتمد محله کســانی را بیدار می کرد و 
چراغی را به دســت آنان مــی داد تا در خانه 

مردم بروند و همه را بیدار کنند.
در این میان کســانی که از دانش ســتاره 
شناســی بهره مند بودند با تعقیب ســتاره ها 
زمان افطار و ســحر را مشــخص می کردند 
و عــاوه بر همه اینها از تابش شــعاع نور بر 
کاهگل نیز تشــخیص می دادند که افطار و 

سحر چه زمانی است.
یکی از ســنت های قدیمی مردم سیستان 

آرک و برک است.
سنت آَرک و بََرک

ذکر این نکته الزم اســت که در کنار آیین 

های نمایشــی مردم مختلف ایران اســامی 
همواره برخی ســنت های اجتماعی نیز وجود 
داشت که انجام و ادای آنها در حقیقت مکمل 
و قوام دهنده اجرای آن آیین ها به شمار می 

رود.
 یکــی از ســنت های قدیمی و پســندیده 
مردم سیســتان در گذشــته این بود که از هر 
اجاقی که دود بلند می شــد و تا هر شــعاعی 
که دود می رفت، خانــواده ها مقید بودند هر 
کس یک کاســه ای از غــذا را برای دیگران 
ببرد بنابراین ســنتی به نام آرک و برک یعنی 
آوردن و بردن رواج داشت. بسیاری از خانواده 
ها به خویشــاوندان خود، پدر و مادر، همسایه 
ها و افراد فقیر و مســکین غذا می رســاندند 
و هنــوز هم این ســنت با پخــش نذورات و 
توزیع غذاهایی مانند شــله زرد، نان برک و یا 

شیربرنج ادامه دارد.
 

در این منطقه رسم اســت ماه رمضان، هر 
خانه ای که برای افطــار خانواده خود غذای 
گرم مثل گوشت و امثال آن تهیه می کند که 
به اصطاح محلی به آن دیگ بار می گویند، 
و هنــگام افطار مقداری از آن را در کاســه یا 
بشــقابی می گذارد و به در خانه همسایگانی 
که دیگ بار نگذاشــته اند می فرستد و هدیه 
می دهد. اهالی هر محله پیش از اذان مغرب 
در حد توان و وســع خود مواد غذایی، خرما، 
چای، آش، شله زرد و غیره به مسجد می برند 
و پــس از اقامه نماز مغرب به پذیرایی از روزه 
داران می پردازند.اهالی سیستان و بلوچستان 
شرکت در مراســم ختم قرآن، افطاری دادن، 
دید و بازدید از بزرگترها و همچنین عیادت از 
افراد مسن و بیمار را در این ماه مبارک وظیفه 
هر مســلمان و انسان آزاده، و خود را به انجام 

چنین اعمالی مقید می دانند.
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ستون یاد

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نمایش »وقایع اتفاقیه مفقودالپدر« به نویسندگی »حسین آشوری« و به کارگردانی »مریم جلیلی« از 16 خرداد ماه در تماشاخانه مشایخِی پردیس تئاتر تهران 
اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

در خالصه داستان این نمایش آمده است که در کشاکش انقالب مشروطه، زندگی،عشق و آینده دختر خدمتکاری به نام نرگس فدای سرپرستی کودکی سر راه 
مانده می شود.در این نمایش بازیگرانی چون داوود پژمان فر، هیراد محمدی، سپیده دستینه ، مهری زندی، الهام معارفی، علیرضا حاتمی و سپهر سلیمی ایفای 

نقش می کنند. نمایش »وقایع اتفاقیه مفقودالپدر« به نویسندگی »حسین آشوری« و به کارگردانی »مریم جلیلی« از 16 خرداد ماه در تماشاخانه مشایخِی پردیس 
تئاتر تهران و در ساعت 21 به روی صحنه میرود.

روزنامه نگاری از نخســتین عرصه های فعالیت ادبی او 
بود. نخســتین نشریه ای که نوشته هایی از او را چاپ کرد 
مردان کار بود. در آن زمان او هنوز افســر نیروی دریائی 
بود و از آنجا که کارکنان ارتش به کلی ممنوع القلم بودند، 
ناگزیر نوشــته هایش را به نام های مستعار به دست چاپ 
می سپرد. نام »م.ا. به آذین« را در نشریه مردان کار برای 
خود برگزید، و محمود اعتمادزاده بیش از شــش دهه به 
این نام شــناخته و خطاب شــد.در همین ایام با روزنامه 
داریای حســن ارســنجانی نیز همکاری قلمی داشــت: 
»مقاله می نوشتم، داســتان می دادم، مصاحبه می کردم. 

همه بی مزد و بی مّنت.« به مرور و با شــناخت بیشــتراز آرا و افکار ارسنجانی، راهش از او جدا 
شد و همکاری اش را با او قطع کرد. در اواخر دهه ۳0 سردبیری مجله ادبی-اجتماعی صدف و 
هفته نامه  کتاب هفته و نشریه  پیام نو را عهده دار شد. در سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱ با مسئولیت 
وی هفته نامه های ســوگند، پیام نوین و اتحاد مردم منتشر شد. او همچنین سردبیر فصل نامه 
شــورای نویسندگان و هنرمندان ایران بود.آنچه او از همه بیشتر دوست می داشت، نویسندگی 
بود. »من نویســندگی می خواستم، نویسندگی، کشــش دردناک هستی من«. نخستین اثر او 
در ســال ۱۳۲۳ به صورت مجموعه داســتانی به نام پراکنده به چاپ رســید. کتاب بعدی، با 
موضوع های اجتماعی و به ســبکی واقع گرایانه، به ســوی مردم نام داشــت. نخستین رمان 
بلندش، دختر رعیت، در حال و هوای جنبش جنگل ســیر می کند و نقش پرند سخن از امید و 
زیبایی های زندگی می گوید. خانواده  امین زادگان پس از آن که دو فصلش در ســال های ۳۶ 
و ۳۷ برای نخستین بار در مجله  صدف به چاپ رسید، ناتمام باقی ماند. مهره  مار، شهر خدا 
و از آن ســوی دیوار، داســتانی ضد جنگ، از دیگر مجموعه داستان های به آذین در سال های 
پیش از انقاب ۵۷ هســتند. مرگ ســیمرغ، ‘‘مانگدیم و خورشیدچهر، سایه های باغ، چال و 
بسیاری داستان های کوتاه دیگر، از جمله شماری که در مجله چیستا چاپ شدند، از دیگر آثار 
داستانی فراوان او در سال های پس از انقاب اند.محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین( فعال سیاسی، 
نویسنده و مترجم نامدار معاصر ایرانی بود. شهرت وی از زمان ریاست کانون نویسندگان آغاز 
شــد.به آذین فعالیت های ادبی خود را از ســال ۱۳۲0 زمانی که قهرمان مجروح دوران جنگ 
بود با انتشــار داستان های کوتاه خود آغاز کرد. نوشته ها و داستان های کوتاِه بیشتری در طوِل 
ســالیاِن پسین به رشــته تحریر درآورد و با ترجمه آثار بالزاک و شولوخوف و نگارِش خاطرات 
و تجربیاتش از زندان های دهه ۱۳۵0، به حیاِت ادبی خود ادامه داد.زبان فرانســوی را آموخت 
و از دانشــکده مهندسی دریایی بِرست )Brest( و دانشــکده مهندسی ساختمان دریایی در 
پاریس گواهی نامه گرفت.پس از بازگشــت به ایران به نیروی دریایی پیوست. با درجه ستوان 
دوم مهندس نیروی دریایی در خرمشــهر مشغول به کار شد. دو سال بعد به نیروی دریایی در 
بندر انزلی منتقل شــد و ریاست تعمیرگاه این نیرو به عهده اش گذاشته شد.در چهارم شهریور 
۱۳۲0 در جریان اشــغال ایران و بمباران در بندر انزلی زخمی برداشت که منجر به قطع دست 
چپ او و اتکایش به دست راست تا پایان عمر گشت. چندی بعد، برای رهایی از قیدهایی که 
افسر نیروی دریایی بودن برای فعالیت سیاسی و ادبی اش ایجاد کرده بود، استعفا داد. سرانجام 
در بهار ۱۳۲۳، به گفته خودش »رشــته توان فرســای خدمت نظامی از گردنش باز شد« و به 
وزارت فرهنگ منتقل شــد. سال هایی را به تدریس خصوصی زبان فرانسوی، تدریس ریاضی 
در دبیرستان ها و کار در کتابخانه ملی در دایره روزنامه ها و مجات  گذراند. چند هفته ای هم 
در دوره وزارت دکتر کشــاورز، در سال ۱۳۲۵، سمت معاونت فرهنگ گیان به عهده اش بود. 
در پــی کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ او را منتظرخدمت کردند و دیگر اجازه کار در وزارت فرهنگ 
را به او ندادند.در تقابل با فشــار تنگ دســتی و تنگناهای تأمین زندگی خانواده، به کار ترجمه 
پرداخــت. از آن پس  تــا پایان عمر  زندگی او به فعالیت سیاســی و اجتماعی و به ترجمه و 

نویسندگی گذشت.
به آذین روز چهارشنبه ۱0 خرداد ۱۳۸۵ بر اثر ایست قلبی در بیمارستان آراد تهران درگذشت.

به آذین در کشاکش دردناک هستی
سحری خوانی؛ آیینی برای ارج نهادن به رمضان 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در استان سسیستان و بلوچستان

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

کتاب روح پراگ

»وقایع اتفاقیه 
مفقودالپدر« در 

راه است

سه دقیقه از »مادر قلب اتمی« کوتاه شده است

  نویسنده: ایوان کلیما
ترجمه: خشایار دیهیمی

کتــاب روح پــراگ مجموعه مقاالتی اســت که ایوان 
کلیما طی پانزده سال نوشــته و در آن مسائل مختلفی از 
اتوبیوگرافی تا سیاست و ادبیات را بررسی کرده است.روح 
پراگ همان اثری اســت که می تواند بخشی از روح حاکم 
بر شــهر پراگ را در دهه ۵0 به بعد به تصویر بکشد. ایوان 

کلیما در این کتاب با قدرت بیان و قلم نافذش:
از خاطرات دوران کودکی تا اشــغال پراگ توسط ارتش 

آلمان نازی و زندگی مشــقت بــارش در اردوگاه های کار اجبــاری و خاطرات هولناکش از 
تیرباران هموطنانش در جوخه های اعدام یا جان دادن دوستانش در اتاق های گاز

از عشق های دوران جوانی اش  
از سقوط هیتلر تا شرایط سخت زندگی در حکومتی کمونیستی

از فروپاشــی بلوک شرق و برچیده شدن دیوار برلین تا انقاب مخملی و رسیدن به آزادی 
هایی ضمنی

از “کافکا” و “دوورژاک” و “هاشک” و “ریکله” و “کوندرا” و “هاول” و
از وضعیت هنر و ادبیات و شرایط حاکم فرهنگی بر شهر و دیارش در گذر سنگین زمان

می گوید.
درباره کتاب روح پراگ

تصوری که از این کتاب بر اساس اسم اون پیش از خواندنش داشتم خیلی متفاوت بود. فکر 
می کردم بیشــتر با کتابی رو به رو می شوم که درباره خود “شهر” پراگ است، یعنی درباره 
ویژگی های ســحرآمیز این شهر عجیب و غریب که باعث می شوند حتا وقتی تا به حال از 

نزدیک هم آن را ندیده ای، عاشقش شوی. 
امــا به جز یکی دو فصل اوایل کتاب بقیه ی کتاب مقاله های تحلیلی درباره ی حکومت 

توتالیتر حاکم بر چک و انقاب آنها بود.
در کل کتاب خوب و تامل برانگیزی بود که پیشنهاد می کنم آن را بخوانید.

قسمت هایی از کتاب
آدم می نویسد تا مرگ را انکار کند. مرگی که این همه چهره های مختلف به خودش می 
گیرد، و هرکدام از این چهره ها واقعیِت سرنوشت بشری، رنج، تمرد و صداقت را از معنا تهی 
میکند.ما می  نوشــتیم تا واقعیتی را که به  نظر می  آمد در حاِل فرورفتن و غرق  شدنی ابدی 
در یک فراموشِی تحمیلی ست، در حافظه هامان زنده نگه داریم. این جمله ی »میان کونِدرا« 
در »کتاِب خنده و فراموشــی« به  یادم می آید: »ملّت ها این گونه نابود می شــوند که نخست 
حافظه شان را از آن ها می دزدند، کتاب های شان را تباه می کنند، دانش شان را تباه می کنند، و 
تاریخ شان را نیز. و بعد کسی دیگر می آید و کتاب های دیگری می نویسد، و دانش و آموزش 
دیگری به آن ها می دهد، و تاریخ دیگری را جعل می کند.«اگر ما حافظه مان را از دست بدهیم، 
خودمان را از دســت داده ایم. فراموشــی یکی از نشانه های مرگ است. وقتی حافظه نداری، 
دیگر اصًا انسان نیستی.در این کشور همه احساس می کنند که کاه سرشان رفته است و 
بنابراین فکر می کنند که حق دارند سر دیگران کاه بگذارند.هر شهری مثل یک آدم است، 
اگر رابطه ی اصیلی با آن برقرار نکنیم، فقط نامی برجای می ماند، یک شکل و صورت بیرونی 
که خیلی زود از حافظه و خاطره مان می رود و رنگ می بازد. برای برقرار کردن چنین رابطه 
ای، باید بتوانیم شهر را با دقت ببینیم و شخصیت خاص و استثنایی آن را در یابیم، آن “من” 
شــهر، روح شهر، هویت آن، و شــرایط زندگی آن که در طول زمان و عرض مکان آن پدید 
آمده است. پراگ شهری رازآلود و پرهیجان است که با حال و هوایش، با مخلوط غریب سه 
فرهنگش الهامبخش خاقیت افراد بسیاری شده است. سه فرهنگی که چندین دهه، یا حتی 

قرن ها در این شهر در کنار هم می زیسته اند.

نمایشگاه گروهی نقاشی پشت شیشه اثر ۳۶ هنرمند کانون 
و انجمن نقاشــان پشت شیشــه ایران تا دهم خرداد ماه در 

نگارخانه فرهنگسرای بهمن برپا است.
به نقــل از روابط عمومی فرهنگســرای بهمــن؛ در این 
نمایشگاه که از روز پنج شنبه چهارم خرداد برپا شده است، ۸0 
تابلو اثر نفیس نقاشی پشت شیشه از ۳۸ هنرمند این انجمن 
در معرض بازدید عموم عاقه مندان قرار دارد.گالری شــماره 
یک نگارخانه فرهنگســرای بهمن آثار  عبدهلل رحیمی، امیر 
رحیمی، مرتضی قاسمی، عفت رحیمی، محمد علی ذوالقدر، 
امیر عبدی و هنرمندان این انجمن، مهرنوش بشارت، افسانه 
ایرانی، شقایق زایری، زهره قاسم،  مرضیه قاسمی، حسن بنی 
اســدی، مهدی وفای، زینب حدادی، شهناز والیی شهریور، 
طیبه تطهیری مقدم، پانته آ مصباح، کیمیا شایسته، معصومه 
کریمیان، شــیما حمیدی شهریور، شــادی حمیدی شهریور، 
کیوان علیزاده، لیا امینی، هانیه حاجی، مرضیه طیبیان پور، 
محمد جاهد، لیا پور عظیما، لیلی سجادی، معصومه قربانعلی، 
راحله رازی پور، ســاناز بصره، الناز استادی، شکوفه اسامی، 
رویا پورنقی، مهدیه ربانی، زهــرا محمد طاهری، ماندانا میر 
فخرایــی و نازنین عقاقیری را همه روزه از ســاعت ۹ تا ۱۸ 

به تماشای عموم گذاشته است.کانون و انجمن نقاشان پشت 
شیشه ایران »پشت شیشه امید« به دبیری محسن بنی اسدی 
طی دو ســال گذشته جلســات متعددی با حضور اساتید این 
رشته مرتضی قاسمی، مرضیه کمانیان و عبداهلل رحیمی برگزار 
کرده اســت. برگزاری کارگاه زنده روز اربعین به نام اســرای 
کربا، برگزاری نمایشگاه »باز آمدم« با موضوع موالنا، یادبود 
اساتید پیشکسوت این رشــته، برگزاری کارگاه های آموزشی 
در مکان های مختلف فرهنگــی هنری باحضور اعضای این 
کانون در پردیس سینمایی ملت، فرهنگسرای گلستان، سرای 
محله اوین، فرهنگسرای امید و انتخاب کانون به عنوان کانون 
برتر هنری در ســال ۹۵ از طرف مرکز مشــارکت ها، ازجمله 
فعالیت های هنری این کانون طی سال های گذشته بوده است.

پیوند بین اســاتید پیشکسوت و هنرمندان جوان این رشته، 
معرفی این هنر به هنرمندان رشــته های تجسمی، زنده نگاه 
داشتن این هنر قدیمی و رساندن آن به جایگاه سابق،  نمایش 
ابتکارات و نوآوری های جدید این رشته و معرفی قابلیت های 
این هنر و کاربردی کــردن آن از جمله اهداف برگزاری این 

نمایشگاه اســت.بنی اسدی دبیر انجمن نقاشان پشت شیشه 
ایران باعنوان اینکه این نمایشگاه گامی نو در راستای رشد و 
اعتای این هنری با قدمت چند صد ســاله است، افزود: این 
نمایشگاه تفاوت اساسی با نمایشــگاه هایی که در این حوزه 
برگزار می شود، دارد.وی افزود: سالهاست که در جای جای این 
میهن، نمایشگاه هایی برپا می شود که محوریت نقاشی پشت 
شیشــه را دارد، اما اشتباه گرفته شدن آن با هنر ویترای سبب 
شده تا این هنر به خوبی شناخته نشود، نقاشی پشت شیشه که 
در کشورهای دیگر با عنوان نقاشی معکوس شناخته می شود، 
در اصل به شکل برگردان و از انتها به ابتدا به انجام می رسد.

این نمایشــگاه به همت انجمن نقاشــی پشت شیشه و با 
همکاری ســازمان جهانی موزه ها )ایکام(، ســازمان میراث 
فرهنگی، موزه نقاشــی پشت شیشــه و کانون نقاشی پشت 

شیشه امید در نخستین فرهنگسرای پایتخت برگزار می شود.
عاقه مندان بــرای بازدید از این نمایشــگاه می توانند به 
نگارخانه فرهنگسرای بهمن به نشانی میدان راه آهن، میدان 

بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند

به تماشای »نقاشی پشت شیشه« بروید

آخرین مصوبات شورای صنفی نمایش

شــورای کتاب کــودک »فرهاد حســن زاده« را به عنوان 
نویســنده و طرح »با من بخوان« موسســه پژوهشی تاریخ 
ادبیات کودکان را در بخش ترویج خواندن برای دریافت جایزه 

آسترید لیندگرن )آلما ۲0۱۸( معرفی کرد.
فرهاد حســن زاده پیش تر نیز برای آن چه یک عمر فعالیت 
موفق در حوزه نویســندگی ادبیات کودکان و نوجوانان عنوان 
شده از سوی شورای کتاب کودک نامزد دریافت جایزه هانس 
کریســتین اندرسن ۲0۱۸ شده اســت. به این ترتیب شورای 
کتاب کودک این نویسنده را برای دو جایزه جهانی نامزد کرده 

است.
طرح »با من بخوان« نیز که از سوی شورای کتاب کودک 
در بخش ترویج خواندن برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن 
)آلما ۲0۱۸( معرفی شــده، پیش تر از ســوی شاخه  ملی دفتر 
بین المللی کتاب برای نسل جوان به عنوان نامزد جایزه  آسترید 
لیندگرن ۲0۱۷ معرفی شــده بود. امسال هم دفتر شاخه ملی 
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان - شورای کتاب کودک 

- ایــن طرح را برای دریافت جایزه آســترید لیندگرن ۲0۱۸ 
معرفی کرده است.

طرح »با من بخوان« در سال ۲0۱۶ موفق به کسب جایزه 
جهانی ترویج خواندن IBBY )آساهی( شده بود.

انجمن نویســندگان کودک و نوجوان نیز هوشنگ مرادی 
کرمانی را به عنوان نویسنده و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کودکان را به عنوان مــروج کتاب خوانی برای دریافت جایزه 

آسترید لیندگرن ۲0۱۸ معرفی کرده است.

یک فیلم رفع توقیف شده و دو فیلم جدید حمید نعمت اهلل و پوران 
درخشنده به زودی اکران می شوند.

غامرضا فرجی درباره مصوبات جلسه دوشنبه )هشتم خردادماه( 
شــورای صنفــی نمایش بیان کــرد: فیلم »مادر قلــب اتمی« به 
کارگردانــی علی احمدزاده از چهارشــنبه دهــم خردادماه در گروه 

سینمایی ماندانا به جای »تیک آف« اکران می شود.
او افــزود: فیلم »رگ خواب« هم در گروه ســینمایی اســتقال 
پس از تعطیــات ارتحال امام خمینی )ره( یعنی از ۱۷ خردادماه به 
جای »ویایی ها« به سینماها می آید و فیلم »زیر سقف دودی« به 
کارگردانی پوران درخشنده در گروه سینمایی آزادی از ۱۷ خردادماه 

به جای »آشوب« اکران می شود.
سخنگوی شــورای صنفی نمایش درباره طرح ویژه ماه رمضان 
هم گفت: فیلم هایی که در حال اکران هســتند، همان طور که پیش 
از این اعام شــد می تواند از نیمه شب تا سحر در سینماها نمایش 
داده شــود و برای فیلم های قدیمی هم هنوز درخواستی ارائه نشده 
که اگر این اتفاق بیفتد براساس قرارداد میان سینمادار و تهیه کننده، 
شــورای صنفی نمایش برای صدور مجوز اقدام می کند.»زیر سقف 
دودی« به موضوع طاق عاطفی در جامعه می پردازد و در خاصه 
داســتان آن آمده است: شــیرین که در زندگی خانوادگی با فرزند و 
همسرش به تدریج دچار مشکل می شود، به دنبال پیدا کردن راهی 

برای ایجاد ارتباط با آنهاســت، که موفق نمی شود و به بحران می 
رسد. تاش مجدد او برای برون رفت او از این بحران او را با چالش 

جدیدی رو به رو می کند.
در ایــن فیلم فرهاد اصانی، مریا زارعــی، بهنوش طباطبایی، 
هوشــنگ توکلی، مریم بوبانی، هادی مرزبــان، فریبا متخصص، 
شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان، نفیسه روشن، آزیتا حاجیان، 
حسام نواب صفوی، فرشید زارعی فرد و با معرفی ابوالفضل میری و 

الله مرزبان به ایفای نقش پرداخته اند.
»رگ خــواب« بــه کارگردانی حمید نعمت اهلل که در جشــنواره 
ســی وپنجم فیلم فجر هم به نمایش درآمد، با موسیقی متفاوتی که 
دارد مورد توجه زیادی در جشــنواره قرار گرفــت. در این فیلم که 
داســتان آن درباره اضمحال یک زن است، لیا حاتمی و کوروش 
تهامی دو بازیگر نقش اصلی هستند و حمیدرضا آذرنگ و الهم کردا 
هــم بازی کرده اند.»مادر قلب اتمی« هم فیلمی به کارگردانی علی 
احمدزاده و محصول ســال ۱۳۹۲ است که سال ۹۵ توانست مجوز 
اکران بگیرد. داستان فیلم با مهمانی کامی آغاز می شود که قصد دارد 

ایران را برای همیشه به مقصد تونس ترک کند.
محمدرضــا گلزار، ترانه علیدوســتی، پگاه آهنگرانــی و مهرداد 

صدیقیان بازیگران فیلم »مادر قلب اتمی« هستند.

فرهاد حسن زاده نامزد 
شورای کتاب کودک برای 

جایزه لیندگرن

قاضــی زاده هاشــمی  در گفــت وگو بــا خانه ملت بــا انتقاد از 
استانداردهای دوگانه در عرصه فیلم و سریال سازی، گفت: »استاندارها 
در حوزه های تصویری به ویژه سینما باید واحد باشد و شورای پروانه 
ســاخت و نمایش باید ضوابط مدونی را تعیین کنند درواقع نمی توان 
درباره دو اثر ســینمایی در شــرایط یکسان در مقاطع مختلف زمانی 

قضاوت های متفاوتی داشت.«
این نماینده  مجلس شــورای اسامی در ادامه از مسئولین وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی می خواهد که رفتارهای ســلیقه ای در 
عرصه فیلمســازی را کنار بگذارند و آیین نامه ای را در مورد ضوابط 
فیلمسازی در ایران به مجلس ارئه دهند: »ضوابط سلیقه ای و مقطعی 

باید کنار گذاشته شوند لذا باید آیین نامه ای که به تایید هیات وزیران 
و مجلس شــورای اسامی می رسد اعمال شود؛ نه آنکه یک فیلم به 
بهانه خاصی مثا اســتفاده از کاه گیس ممنوع االکران شود و فیلم 

یا سریال دیگری با همین ویژگی امکان نمایش عمومی پیدا کند.«
البته قاضی زاده هاشمی در حالی این صحبت های را مطرح کرده 
اســت که پیش از این اعام شــده بود که عوامل سریال »نفس« 
برای باور پذیری فضای پیش از انقاب از بازیگران زن ارمنســتانی 
برای بازی در این مجموعه بهره برده بودند و همچون فیلم »کاناپه« 

بازیگران آن از کاه گیس استفاده نکردند.
قاضی زاده هاشمی همچنین معتقد است در بسیاری از حوزه های 

فرهنگی و هنری همچون کتاب ضوابط مشــخصی از سوی شورای 
عالی انقاب فرهنگی تدوین و اعمال می شــود اما متاسفانه در حوزه 
سینما هنوز قوانین مدونی که روی کاغذ آمده باشد، تدوین نشده و به 

همین دلیل فیلم ها قربانی اعمال سایق فردی یا گروهی می شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه 
وجود سلیقه های شخصی بیش از همه به کارگردان ها و تهیه کنندگان 
سینما آســیب های جبران ناپذیری وارد می کند، ادامه داد: »در سینما 
نگاه به یک اثر با اثر دیگری تفاوت دارد و حتی گاهی مجوز ساخت 
و اکران با نگاه به کارگردان اثر داده می شود در حالی که باید با عبور 

از حواشی، تنها اثر را ارزیابی و قضاوت کرد.«

سعید خانی مدیر پخش شرکت »نسیم صبا« که مسئولیت پخش فیلم »مادر قلب اتمی« را بر عهده 
دارد، از اصاحیه ۳ دقیقه ای که به این فیلم ســینمایی وارد شده است، خبر می دهد. این پخش کننده 
همچنین می گوید که این اصاحیه ها هیچ صدمه ای به داســتان اصلی  فیلم نزده اســت. »مادر قلب 

اتمی« از فردا در سینماهای تهران و شهرستان به نمایش درخواهد آمد.
فیلم ســینمایی »مادر قلب اتمی« ســاخته علی احمد زاده و به تهیه کنندگی امیر ســیدزاده از فردا 
در ســینماهای کشــور به نمایش درخواهد آمد. در این فیلم سینمایی ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی، 

محمدرضا گلزار، مهرداد صدیقیان و... به ایفای نقش می پردازند.پروانه نمایش »مادر قلب اتمی« بیش 
از یک ســال به عوامل این فیلم سینمایی تحویل داده نمی شد اما سرانجام بهمن ماه سال گذشته امیر 
سیدزاده توانست مجوز اکران این فیلم را دریافت کرد.سعید خانی پخش کننده فیلم »مادر قلب اتمی« 
درباره آغاز اکران این فیلم سینمایی به مهر گفته است: فیلم سینمایی »مادر قلب اتمی« از روز چهارشنبه 
دهم خرداد ماه در ۱۶ سینمای تهران و همزمان در شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرج و گرگان اکران 

می شود و در دیگر شهرستان ها بعد از شب های قدر روی پرده می رود.«

سعید خانی پخش کننده فیلم خبر داد:

قاضی زاده هاشمی: استانداردها باید یکسان باشد

انتقاد یک نماینده مجلس از توقیف »کاناپه« و پخش سریال »نفس«


