
سال  دوم  نیمه  سهیال«  »شماره 17 
اکران می شود.

تهیه کننده فیلم شــماره ۱۷ ســهیال از 
اکران این فیلم در نیمه دوم ســال خبر داد. 
سید امیر سید زاده تهیه کننده فیلم سینمایی 
شماره ۱۷ سهیال به کارگردانی محمود غفاری 
گفت: با توجه به اینکه پخش این فیلم دست 
شرکت نسیم صباست، دوستان در این شرکت 
باید پاســخگو باشند و طبق آنچه به ما اعالم 
کرده انــد فیلم بعد از محرم و صفر و در نیمه 
دوم سال به روی پرده خواهد رفت. وی ادامه 
داد: نســخه ای که از فیلم شماره ۱۷ سهیال 
برای اکران عمومی در نظر گرفته شــده است 
یک دقیقه نسبت به نسخه جشنواره فیلم فجر 

بیشتر است.
فیلم ســینمایی شــماره ۱۷ ســهیال به 
کارگردانی محمود غفاری در بخش چشم انداز 
ســینمای ایران در سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم روایتگر 
دختری میان سال است که زمان ازدواج او به 
تاخیر افتاده و با توجه به مشــکل جسمانی 
که برایش پیش آمده در تالش اســت که هر 
چه ســریع تر ازدواج کند تا بچه دار شود. در 
این فیلم بازیگرانی چون زهرا داوونژاد، بابک 
حمیدیان، احسان امانی و مهرداد صدیقیان 

حضور دارند.
و  برزگر  اعتماد، جیرانی،  بنی  کارگاه 

مهدویان در جشنواره فیلم سالمت 
چهار کارگردان سینمای ایران کارگاه های 
آموزشــی تحت عنوان تجربه های شــخصی 
برگزار می کنند. رخشان بنی اعتماد، فریدون 
جیرانی، مجید برزگر و محمدحسین مهدویان 
در جشــنواره فیلم ســالمت کارگاه برگزار 

می کنند.
کارگاه »از ایده تا اجرا« روز چهارشــنبه 
اول شهریور با حضور فریدون جیرانی برگزار 

خواهد شد.
رخشان بنی اعتماد نیز کارگاه »چگونگی 
ساخت مستند آی آدم ها« را روز پنج شنبه 2 

شهریور تدریس می کند.
»نقش کارگردان در خلق یک اثر« عنوان 
کارگاه محمد حسین مهدویان است که روز 

جمعه 3 شهریور برگزار می شود .
آخرین کارگاه جشــنوره سالمت نیز روز 
شــنبه چهار شــهریور با عنوان »چرا فیلم 
می ســازیم« و با حضور مجید برزگر برگزار 

خواهد شد.
کارگاه هــا با همــکاری معاونت فرهنگی 
و دانشــجویی وزارت بهداشــت و با حضور 
دانشــجویان دانشــگاه های علوم پزشکی و 
دانشــجویان دانشــگاه های هنر شهر تهران 

کارگاه ها برگزار می شود.
دومین جشــنواره فیلم سالمت یکم تا 5 
شهریورماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار 

می شود.
نماینــدگان ایــران بــه جایــزه 
آسیاپاســفیک معرفی شدند/ از »رگ 

خواب« تا »ویالیی ها«
خانه سینما فهرست ۹ فیلم منتخب خود 
را برای معرفی به جایزه آسیاپاسفیک معرفی 
کرد. مراســم اعطای یازدهمین دوره جایزه 
سینمای آسیاپاسیفیک در روز دوم آذر ماه در 
شهر بریسبین استرالیا برگزار خواهد شد. خانه 
ســینما به روال چند سال گذشته و به عنوان 
نهاد ملی نماینده این جایزه در ایران، فهرست 
۹ فیلم منتخب خــود را با توجه به مقررات 
جایزه سینمای آسیاپاسیفیک )آپسا(، به شرح 

زیر به دبیرخانه آپسا معرفی کرد.
»دور از بهشت« )علی نوری اسکویی( برای 

بخش انیمیشن بلند
»بیست و یک روز بعد« )سید محمدرضا 

خردمندان( در بخش کودکان
»اســکی باز« )فریدون نجفی( در بخش 

کودکان
»فــراری« )علیرضا داودنــژاد( در بخش 

فیلم های سینمایی
»رگ خواب« )حمید نعمت اهلل( در بخش 

فیلم های سینمایی
»خانه« )اصغــر یوســفی نژاد( در بخش 

فیلم های سینمایی
»بدون تاریخ بدون امضا« )وحید جلیلوند( 

در بخش فیلم های سینمایی
»ویالیی هــا« )منیــر قیــدی( در بخش 

فیلم های سینمایی

»یه وا« )آناهید آبــاد( در بخش فیلم های 
سینمایی

در ســال گذشته و در دهمین دوره جایزه 
سینمای آسیاپاســیفیک، از میان فیلم های 
معرفی شده خانه ســینما به دبیرخانه آپسا، 
فیلم »دختر« ســاخته سید رضا میرکریمی 
نامزد دریافت جایــزه بهترین فیلم، بهترین 
فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد، فیلم »محمد 
)ص(« ســاخته مجید مجیدی نامزد جایزه 
بهترین فیلم و بهترین فیلمبرداری، »نفس« 
ساخته نرگس آبیار نامزد جایزه بهترین فیلم 
کودک و فیلم مســتند »رویاهای دم صبح« 
ســاخته مهرداد اسکویی جایزه بهترین فیلم 
مستند را گرفته و منوچهر محمدی نیز جایزه 
فیاپف به عنوان تهیه کننده برتر سال منطقه 

آسیا و پاسیفیک را دریافت کرد.
بیانیه کانون کارگردانان در واکنش به 

تحریم »زادبوم« از سوی حوزه هنری
کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار 
بیانیه ای در پی تحریم زادبوم در سینماهای 
حوزه هنری از سینمادوستان ایرانی خواست 

از سینمای ایران حمایت کنند.
به گزارش مســتقل، در ادامه  متن بیانیه 
کانون کارگردانان آمده است: چراکه در تدوام 
ریل گذاری حوزه هنری و تداوم تحریم برای 
برخی فیلم های ایرانی این بار نصیب کارگردان 
کهنه کار و خوب سینمای ایران شد. ابوالحسن 
داوودی که طعم تلخ هشت سال توی قوطی 
بودن زادبوم را چشیده بود در اکران هم دچار 

اختالل توزیع و تحریم شد.
فیلمی که جایزه نگاه ملی و چند سیمرغ را 
با خود دارد چنین مغضوب واقع می شود. عناد 
با ســینمای ملی از سوی حوزه ای که مدعی 

ارزش و اهمیت به هنر و فرهنگ است بسیار 
غم انگیز اســت. به ویژه ایــن که فیلم هایی از 
سوی آن حوزه اکران شد که در ارزش گذاری 

معیاری جز رابطه را نشان نمیدهد.
در شرایط فعلی حمایت شما تماشاگران 
ایرانی از ســینمای ملی می تواند به این فیلم 
و فیلم های دیگری که گرفتار تحریم می شوند 
کمک کند. یادمان نرود که سینماگر ایرانی با 
چه دشــواری از پس تولید، توزیع و ممیزی 
بایــد عبور کند تا در معرض دید شــما قرار 

بگیرد.
»فروشنده« در جمع بهترین فیلم های 

سال ۲۰17
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی از نگاه 
مجله نیویورک در بین برترین فیلم های سال 

2۰۱۷ قرار گرفت.
دو تن از منتقدان فیلم مجله »نیویورک« 
با انتشار لیســتی از بهترین فیلم های اکران 
شــده در آمریکا در سال 2۰۱۷، فروشنده را 
به عنوان یکی از بهترین فیلم های اکران شده 

امسال تا امروز عنوان کردند.
دیوید ادلشتاین و امیلی یوشیدا منتقدان 
باسابقه این مجله هستند که بیست فیلم را در 
لیست بهترین های 2۰۱۷ گنجانده اند. این دو 
منتقد، عالوه بر فروشنده فیلم های »دانکرک«، 
 Okja«، »Personal« ،»لیدی مکبــث«
 Shopper«، »The Beguiled«،
 Get« و   »Last Man in Aleppo
Out« را به عنوان بهترین فیلم های ســال 

2۰۱۷ تا امروز انتخاب کرده اند.
پیش از این فروشــنده در میان فیلم های 
برتر سال 2۰۱۷ اکران شده در آمریکا توسط 

وبسایت متاکریتیک قرار گرفته بود.

سه شنبه  31 مرداد   شماره 218

5
فرهنگی و هنری

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

یاد 

مدیرمجموعهمیراثجهانیکاخگلستانگفت:تاریخشفاهیکاخگلستانباحضورپژوهشگراندرموزهمردمشناسیاینمجموعهجهانی،امروزثبتورونماییمیشود.
درمراسمویژهایکهباحضوراستادانتاریخ،پژوهشگرانوپیشکسوتانمیراثفرهنگیدراینپایگاهجهانیبرگزارمیشود،تاریخشفاهیکاخگلستانرونماییوثبتخواهدشد.

سابقهتاریخیارگسلطنتیکهمحدودهمکانیتاریخیآنازشمالبهخیابانومیدانامامخمینی)ره(؛سپهسابق،ازغرببهخیابانخیام،ازشرقبهخیابانناصرخسرووازجنوببهخیابان
پانزدهخردادومیدانارگمحدودمیشود،بهروزگارصفویهبازمیگردد.

اینمجموعهتاریخی،پسازانقالباسالمیهمچوناغلبعمارتهایسلطنتیدیگربهصورتموزهدرآمد.

کودکیهایمنهمیشــهبایکدیوانحافظ
قدیمــیوفالحافظکهعمویمبرایممیگرفت
ســرمیشد.رویجلددیوانحافظمایکاسم
همیشهجلبتوجهمیکرد:پرویزناتلخانلری.
بعدهاکهگرایشــمبهادبیاتبیشترشددانستم
کهایناســمخودوزنهایدرادبیاتاینمرزو

بوماست.
خانلریادیب،سیاســتمدار،زبانشناسو...
بود.درشــعرابتداسبکنیماییرادنبالمیکرد
امــابهایننتیجهرســیدکهعــروضوقافیه
محدودکنندهنیســتوظرفیتهایــیداردکه

میتوانازآناستفادهکردودرواقعمعتقدبودآنچهکهدرشعرفارسیبایدمتحولشودشکل
شعرنیستبلکهزبانشعراستکهنیازمنددگرگونیاست.خانلریدستیهمدرنمایشنامهنویسی
آزمود؛ازجملهنمایشنامهکوتاهسفرهشتمسندبادراتحتتاثیرحکایاتسندبادبحریهزارویک
شبدردیماه۱۳۳۱درمجلهسخنباامضایمستعار»ا.ب.«چاپکردکهالهامبخشیکیاز

مهمتریننمایشنامههایپارسیبهنامهشتمینسفرسندبادبهقلمبهرامبیضاییشد.
اماآنچهدرکارنامهاوچوننگینمیدرخشدمجلهسخناست،مجلهایبینظیرکهبیشتراهل
قلموادیبانبهحرفهایوممتازبودناینمجلهصحهنهادهاندوبسیاریرامیشناسمکهتمام
شمارههایآنراهنوزهمنگهداشتهاندیایافتهاند.شمارهاولمجلهبهصاحبامتیازیذبیحاهلل
صفامنتشرشد،امابارسیدنخانلریبهسیسالگی،صاحبامتیازیمجلهبهاومنتقلشد.مجله
ســخن،بهخصوصدردورههایاولخود،دریچهایبهرویادبیاتجهانومحلیبرایانتشار
آثارنویسندگانتازهنفسوشاعراننوگرابود،ونقشبهسزاییدرجهتگیریادبیاتفارسیدر

دورهمعاصرداشت.
روشخانلریونوشتههایاودرسخن،راهگشایجوانانمستعدشد.بسیاریازنویسندگان
وشاعراننامدارچونجاللآلاحمد،محمدعلیاسالمیندوشنوبهرامصادقیاولیناثرشان
درمجلهسخنبهچاپرســید.مجلهسخندردورانطوالنیانتشارخوددونسلازشاعران،

مترجمان،محققان،داستاننویسانوناقدانراتربیتکرد.
پرویزناتـــلخانلریدراسفندماهسال۱۲۹۲شمســیدرتهرانمتولدشد.دکترخانلریاز
نوجوانیبهنوشــتنمقالهوسرودنشعرعالقهداشتوبهواسطهنسبتفامیلیبانیمایوشیج
حشرونشرداشت.اونخستینمقالهخودرادرسال۱۳۰۹درروزنامهاقدامبهمدیرمسئولیعباس
خلیلینوشــت.»تحقیقانتقادیدرعروضوقافیهفارسی«،»وزنشعرفارسی«،»درباره
زبانفارسی«،»زبانشناسیوزبانفارسی«،»فرهنگواجتماع«،»شعروهنر«وتصحیح

متونادبیکهنازجملهآثاراوست.
دکترعلیمیرفطروساورابهطورکاملمعرفیمیکند:

"دکترخانلریدرشــمارمعدودنویســندگانمعاصراستکهفرهنگوفرهیختگیراباهم
داشــت.اوپاییاستواردرتاریخوفرهنگایرانوپایدیگریدرفرهنگوادبیاتجدیداروپا
حدود۳5ســالپایگاهشاعران،نویسندگان نشــریهسخنـ داشــت.پایگاهاینتجددادبیـ
هنرمندانومترجمانمتعددیبود.بههمینجهت،دکترخانلریرامیتوان»قافلهساالرسخن«
دانست.دکترخانلریمشکلاساسیجامعهایرانرا،مشکلفرهنگیوخصوصابیسوادیعموم
مردممیدانست.همازاینروبودکهباارائهطرحمبارزهبابیسوادیوتاسیس»سپاهدانش«
واعزاممعلمانبهدورافتادهترینروستاهایایران،ساختارفرهنگیواجتماعیروستاهایایران

راتغییرداد."
ایرانبرایهمیشهاورادرشهریور6۹ازدستداد.

چند نما از سینما

تاریخ شفاهی 
کاخ گلستان 

رونمایی می شود

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

اطالعاتکتاب
نویسنده:فردریکبکمن

ترجمه:الهامرعایی
انتشارات:نون

تعدادصفحات:6۰
قیمتچاپدوم:۱۰۰۰۰تومان

وهرروزصبحراهخانهدورترودورترمیشودرمانیکوتاه
)6۰صفحهای(ازفردریکبکمن،نویسندهمشهورسوئدی
اســت.بکمنباانتشارکتاب»مردیبهناماوه«بهشهرت
جهانیرسید.نویســندهدرمقدمه،درموردداستانکتاب،
چنیننوشتهاست:اینرمان،داستانیاستدربارهخاطرهها
وگمشدنشان.یکنامهعاشقانهاستودرعینحالخداحافظیآهستهیکپدربزرگبانوهاشو
یکپدرباپسرش.اینداستاندربارهترساستودربارهعشقواینکهچطورایندواغلبدست
دردستهمپیشمیروندودرنهایتدربارهزماناست،وقتیکههنوزمالکآنهستیم.ازاینکه

اینداستانرابهخودتانتقدیممیکنیدسپاسگزارم.
داستان کتاب

داســتاناینکتابدرموردپدربزرگیاســتکهدچارآلزایمرشدهوخاطراتشبهمروردرحال
محوشدنمیباشد.اماچیزیکههمچناناوزندهنگاهمیدارد،خاطراتشبانوهعزیزشاست.انگار

کههمینخاطراتاوبهایندنیازنجیرکردهباشند.
داســتاندرابتدابهشکلعجیبیشروعمیشود،چونابتدایداستاندرذهنپدربزرگاست.
پدربزرگکهخاطراتشدرحالمحوشدناست،میداندکهبهزودیهمهچیزرافراموشخواهد

کردوازدنیامیرود،امانمیداندکهچطوراینموضوعرابهنوهخودبگویدو…
درباره کتاب

اسمکتابکنایهازایناستکهخاطراتپیرمردبهمرورمحومیشودوبههمینخاطربهیاد
آوردنوبازگشتبهسمتعزیزانوخاطراتمشترکهرروزسختوسختترمیشود.

کتابباوجوداینکهفقط6۰صفحهاســت،بهزیباییروایتشــدهوبدونشکازخواندنآن
نهایتلذتراخواهیدبرد.حتیمیتوانمزیباییاینکتابرابامردیبهناماوهمقایسهکنم.
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کتابخانه ای برای زندگی بهتر

کتاب »و هر روز صبح راه خانه 
دورتر و دورتر می شود«

ســریال »نوار زرد« که این روزها با مضمونی جنایی 
ـ پلیســی در شبکه دو سیما در دســت تولید است، 
مهرماه و همزمان با هفته نیروی انتظامی به روی آنتن 

خواهد رفت.
این سریال که به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و 
کارگردانی پوریا آذربایجانی به مناســبت هفته نیروی 
انتظامی در مهر ماه روانه آنتن می شود، این روزها در 

ندامتگاه قزل حصار در حال تصویربرداری است.
نوار زرد توســط کریم لک زاده در 2۰ قسمت نوشته 

شده و امیر آقایی در این مجموعه در نقش یک سرگرد 
پلیــس به ایفای نقش می پردازد. همچنین ســیروس 
گرجســتانی، کمند امیرســلیمانی، داریوش اسدزاده، 
بهاره کیان افشار، امیر غفارمنش، نادر مشایخی، قاسم 
زارع، محسن بهرامی و ... از بازیگران اصلی این سریال 
هســتند. سایر عوامل سریال نوار زرد عبارتند از: مدیر 
تصویربرداری: هادی شــاللوند، صدابردار: علی عدالت 
دوســت، طراح صحنه و لباس: بهــزاد جعفری، طراح 
گریم: کامران خلج، مدیر تولید: فرشید رئوفی، عکاس: 

حسن هندی.
در خالصه داســتان نوار زرد آمده است:"ســرگرد 
امیدی از افســران زبده فتا به همراه سروان محسن، با 
کالهبرداری های اینترنتی متعددی روبرو می شود که 
در این میان با ورود به پرونده ای اتفاقات جدیدی رقم 
می خورد ..." پوریا آذربایجانی کارگردان این مجموعه 
تلویزیونی پیش از این با ســاخت آثار سینمایی چون 
تجریش ناتمام، اروند و ... شــناخته شده بود و سریال 
حساب می آید.نــوار زرد اولین فعالیت او در عرصه سریال ســازی به 

چهار کتاب با عناوین »شهری در مه«، »من یک مادرم«، 
»ماهی خانم« و »رنگ ها با آدم حرف می زنند« منتشر شد.

این 4 کتاب که شــامل دو رمان و یک داستان بلند و یک 
مجموعه داســتان می شود، به تازگی در نشر داستان منتشر 

شده است.
رمان شهری در مه اثر حسین اعتمادزاده در 2۰4صفحه و 

با قیمت ۱۷۰۰۰تومان روانه بازار کتاب شده است.
حســین اعتمادزاده در این رمان به اهمیت و نقش کتاب 
و نویسنده در سه دوره تاریخی متفاوت می پردازد و این که 
کتاب در دوره های متفاوت نقش های گوناگون می گیرد، گاه 
سوزانده و گاه در قفسه های پرسکوت حبس می شود. فراز و 
نشیب رفتار با نویســنده و رویکرد حکومت ها، در رویدادی 
ســاختارمند، مورد کنکاش قرار می گیرد. اعتمادزاده در این 
رمان که ماجراهای آن در فضای ســوررئال پیش می رود و 
با تکنیک سیال ذهن شــکل گرفته، به ماجراهای مرده ای 
می پــردازد که اگرچه در زمان شــاه می زیســته، اما بعد از 
گذشت سالیان سال روحش به این جهان می آید و بسیاری 
از رخدادهــای اجتماعی را مورد چالــش و نقد جدی قرار 

می دهد.
رمــان من یک مادرم اثــر ناهید گلکار اســت. این رمان 

45۰صفحه ای با قیمت 4۰ هزار تومان چاپ شده است.
این کتاب ســومین رمان ناهید گلکار اســت که پیش از 
این نشــر داستان دو رمان »عزیز جان« و »رویایی که من 
داشتم« را از او منتشر کرده بود و با استقبال مخاطبان قرار 
گرفته بود. ناهید گلکار در این کتاب نیز مانند آثار دیگرش 
به مسائل زنان می پردازد و قهرمانان داستان او زنانی هستند 

که در جامعه مرد ساالر با مشکالت می جنگند.
سومین اثر، داستان بلندی است باز هم به قلم ناهید گلکار. 
این کتاب اولین داســتان بلند ناهید گلکار است که در نشر 
داستان منتشر می شود. او در این کتاب نیز با زبانی ساده به 

روایت تجربه عشق زنان می پردازد. 
و در آخر رنگ ها با آدم حرف می زنند مجموعه داســتانی 

است از سعید ناظمی.
این کتاب دومین مجموعه داســتان کوتاه سعید ناظمی، 
 نویســنده، شاعر، پژوهشگر، منتقد ادبی و روزنامه نگار است. 
ناظمی در داستان های این مجموعه نیز مثل مجموعه قبل، 
به ســوژه های اجتماعی پرداخته که کمتر مورد توجه دیگر 
نویســندگان قرار گرفته است. او در این کتاب  با زبانی روان 
به عناصر مربوط به اساطیر ایرانی و علم ارتباطات توجه ویژه 
داشته. این کتاب  شامل یازده داستان کوتاه است که از بین 
آن ها می توان به باغ ارم، فلک االفالک، وای فای نامه، روزهای 
نه چندان بد و نبش قبر اشاره کرد که در این میان داستان 
کوتاه »روزهای نه چندان بد« در »سومین جشنواره ادبی 
پیشگیری از سرطان ــ بوشهر ۹5« مورد تقدیر قرار گرفته 

است.

چهار اثر داستانی در نشر داستان 

آغاز پخش یک سریال جنایی از ابتدای مهر 

ناتلی خانلری: 

سخن ورز ، سخن دان و سخن دار

ایرنا - شــبکه چهار سیما اول شهریور ماه به 
مناسبت روز پزشک ویژه برنامه 1۲ ساعته را در 
تجلیل از مقام شــیخ بوعلی سینا از برج میالد 

تهران به روی آنتن می برد.
در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز بوعلی 
سینا، به پاس تالیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی 
و فعالیت وی در این رشــته، و تجلیل از پزشکان، روز 
پزشک نام گذاری شده  است، به همین مناسبت شبکه 
چهار ســیما، یژه برنامه »طلوع« را از ساعت ۹ تا 2۱ 
به صورت زنده از بــرج میالد تهران تقدیم مخاطبان 
شبکه دانایی می کند تا به همین مناسبت تاریخ علم 
پزشکی با بیان همه ابعاد آن از جمله اخالق پزشکی، 
سوگند پزشکی و تعهدات آن در مجله تصویری طلوع، 

ورق بخورد.
به گفته خسروی تهیه کننده طلوع، این ویژه برنامه 

۱2ساعته با محوریت تجلیل از مقام شیخ بوعلی سینا 
در علم پزشــکی و روز پزشک از بخش های مختلفی 
تشکیل شــده از جمله دعوت از وزیران بهداشت در 
دوره های قبل و دعوت از وزیر بهداشــت فعلی دکتر 

قاضی زاده هاشمی می توان اشاره کرد.
وی افزود: ویــژه برنامه طلوع در واقع یک دورهمی 
با پزشــکان سرشــناس و مســئوالن فعال در حوزه 
پزشــکی است. خسروی گفت: در کنار گفت وگوهایی 
که مجریان برنامه بنفشــه رافعی و شــاهین شرافتی 
با میهمانان در اســتودیو برنامه انجــام خواهند داد، 
مســتندها و گزارش های متنوعــی در برنامه پخش 
می شــود. وی ادامه داد: مستندی از زندگی پروفسور 
ســمیعی، گزارشی از دســتاوردهای پزشکی ایران و 
پخش انجام چند عمل جراحی از بخش های این ویژه 
برنامه تلویزیونی اســت. همچنین پخش صحبت های 

دکتر شــاه حســینی راجع به طب نظامی و پزشکان 
جنگ، سخنان دکتر تاج بخش چهره ماندگار راجع به 
تاریخ و بوعلی ســینا و سر زدن به موزه علوم پزشکی 
در چندین بخش از دیگر بخش های این برنامه است.

خسروی افزود: دکتر لعبت گرانپایه با انجام 54 هزار 

ویزیت و ۱5۰۰ جراحی رایگان در مناطق محروم که 
جایزه جهانی گوهرشــاد را از آن خود کرده از جمله 
میهمانانی است که در برنامه با وی گفت وگو می شود 
و بخش هایی از اعمال جراحی که توسط او انجام شده 

در برنامه پخش می شود.
تهیــه کننده طلوع بــه دیگر میهمان هــای برنامه 
اشاره کرد و افزود: دکتر امید روحانی پزشک، منتقد 
فیلــم و بازیگر تلویزیون، ســینما و تئاتر، خانم دکتر 
وحید دســتجری، دکتر لنکرانی، دکتــر زالی، دکتر 
فاضل، دکتــر الریجانی، دکتر قاضی زاده هاشــمی، 
دکتر والیتی، دکتر فرهــاد و دکتر معتمدی از دیگر 
 میهمانانی هســتند کــه در برنامه حضــور خواهند 

داشت.
ویژه برنامه طلوع کاری از گروه دانش شــبکه چهار 

سیما است.

پخش دورهمی »طلوع« به مناسبت روز پزشک از شبکه چهار

مولف نخستین کتاب مدلینگ در ایران می گوید 
توجه به مباحث اخالقی، وی و زیبایی شناســی با 
تکیه بر سخن بزرگان دین مبین اسالم از مهم ترین 

بخش های این اثر است. 
امیر زبــده، مولــف و نگارنده نخســتین کتاب 
مدلینگ در ایران درباره ویژگی ها و ســرفصل های 
این اثرگفــت: نگارش این کتــاب در حدود چهار 
ســال پیش به پایان رســید و با توجه به شرایط و 
ویژگی های کشــورمان در زمینه توجه به مد فاخر 
اسالمی و ایرانی، ضرورت انتشار این کتاب احساس 
شــد. او تصریح کرد: حدود 4۰ درصد از این کتاب 
به موضوعات مرتبط با پوشــش و کردار اسالمی از 
منظــر امامان و همچنین جامعه شناســان مطرح 
ایران و جهان پرداخته و توجه به مباحث اخالقی، 
روان شناســی و زیبایی شناســی با تکیه بر سخن 
بزرگان دین مبین اســالم از مهم ترین بخش های 

این کتاب است.
زبده با اشــاره به توجه بخش هــای مختلف این 
اثر به سبک زندگی اسالمی و ایرانی اظهار داشت: 
عموم جامعــه می توانند این کتاب را مورد خوانش 
قرار داده و با توجه به گروه سنی و جایگاه اجتماعی 

خود از مباحث مطرح بهره گیری کنند.
او اظهار داشــت: 6۰ درصــد دیگر کتاب حاصل 
بیش از 2۰ ســال تجربه من در زمینه مدلینگ و 
اصــول حرفه ای رفتاری و پوششــی در این عرصه 
بوده که آن هم به مباحثی همچون زیبایی شناسی 

در مــد، ارتباطات در مد، جامعه شناســی در مد، 
روان شناسی در مد و مواردی از این دست پرداخته 
اســت. مولف و نگارنده نخســتین کتاب مدلینگ 
در ایران با تاکیــد بر لزوم توجه والدین به پرورش 
خالقیت های کودکان خود از سنین طفولیت اظهار 
داشت: توانایی شناخت و استفاده درست و به جا از 
زبان بدن و توجه به لزوم پرورش توانایی های الزم 
در ارتباطــات غیرکالمی یکــی دیگر از بخش های 
مهم این اثر اســت که هر فــردی را چه در جایگاه 
مدل فعال در حوزه مــد و لباس و یا به عنوان یک 
عنصر اجتماعی در ایجاد ارتبــاط و تعامل موثر و 

پویا با همنوعانش یاری خواهد رساند.
زبــده ادامه داد: این کتاب بــا پرداختن به بحث 
چگونگی برخــورد با دیگران در فضاهای گوناگون، 
لزوم توجه به انتخاب لباس مناســب برای حضور 
در اجتمــاع و نحوه افزایــش تاثیرگذاری مثبت بر 
دیگران در شــرایط گوناگــون می تواند برای طیف 
وســیعی از افراد جامعه مفید باشــد و آنان را در 

کسب موفقیت های ارتباطی یاری رساند.
او همچنین از برپایی مراســم رونمایی این کتاب 
طی روزهای آتی خبر داد و گفت: از آنجا که کتاب 
مذکــور می تواند در فضاهای مختلف آموزشــی به 
کار گرفته شــود، از همیــن رو لزوم معرفی هرچه 
بهتر کتاب و سرفصل های آن در همین آغاز مسیر 
انتشار  و در قالب برگزاری مراسم رونمایی ضروری 

به نظر می رسد.

انتشار  نخستین
 کتاب مدلینگ در ایران 


