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احمد   رضا سهرابی

پروفسور "رضا" درگذشت

پروفســور فضــلا ...رضــا
دانشــمند ایرانی در ســن ۱۰۵
سالگی چشم از دنیا فروبست.
به گزارش ایســنا ،پرفســور
فضلا ...رضا دانشــمند ایران و
رییس پیشین دانشگاه تهران در
 ۱۰۵ســالگی و در اتاوای کانادا
چشم از جهان فرو بست.
وی مهندس برق ،اســتاد دانشــگاه ،چهره ماندگار ،رئیس سابق
دانشــگاه تهران ،دومین نایبالتولیه دانشــگاه صنعتی شریف ،سفیر
ســابق ایران در یونســکو و کانادا و بــرادر بزرگتر عنایــتا ...رضا
فلســفهدان ،نویســنده و مترجم و محقق تاریخ و جغرافیای تاریخی
ایرانی بود.
"رضا" ،طی ســالهای  ۱۳۲۹تا  ۱۳۳۴عضو گروه مهندسی برق
دانشکده مهندسی دانشگاه کاتولیک آمریکا و سپس دانشگاهMIT
در بوستون آمریکا بود .این دانشــمند ایرانی در سال  ۱۹۶۵بهدلیل
مشــارکت در نظریه شــبکه و اطالعات ،بهعنوان عضو پیوســته
مادامالعمر  IEEEبرگزیده شد .او همچنین عضو پیوسته AAAS
است" .رضا" عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
وی از ســال  ۱۳۵۷تاکنون اســتاد دانشــگاههای کنکوردیا در
مونترئال در کبک کانادا و دانشــگاه مکگیل مونترئال بوده اســت
و در ســمتهای اســتاد افتخاری دانشــگاه تربیت مدرس ،رئیس
انجمن علمی   ایرانیان در آمریکای شــمالی ،رئیس گسترش زبان و
ادب فارســی و مشاور و همکار فعال موسسات علمی   و ادبی فراوانی
مشغول به فعالیت بودهاست.
رضــا یکی از پایهگذاران نظریه اطالعــات و مخابرات در جهان
اســت و تحقیقات گســتردهای در زمینه ظرفیت شــنون و ارسال
حداکثر اطالعات در کانالهــای مخابراتی نویزدار ،نظریه اطالعات
و فرایندهــای تصادفی ،سیســتمهای خطی آنالیــز عمومی ،نظریه
سیستمها و مدارها ،نظریه کنترل سیستمهای پویا ،فضاهای خطی،
انتقال و تلفات انرژی در شبکههای  nدهانهای انجام دادهاست.
پروفســور رضا یکی از بنیانگذاران نظریه اطالعات و ارتباطات
در جهان است .او تحقیقات گســتردهای در زمینههایی مانند نظریه
حداکثر انتقال اطالعات در کانالهــای ارتباطی ،نظریه اطالعات و
فرایندهای تصادفی ،سیســتمهای خطی ،تجزیه و تحلیل شــبکه،
نظریه سیســتمها و مدارهای الکتریکی ،نظریه کنترل سیستمهای
دینامیکی ،فضاهای خطی در مهندســی ،اپراتورهای خطی ،انتقال و
استهالک انرژی در شبکههای دروازه را انجام داده است .از او تاکنون
بیش از  ۱۰۰مقاله علمی   به زبانهای انگلیسی و فرانسه در مجالت
و کنفرانسهای معتبر خارجــی و بیش از  ۵۰مقاله ادبی و فرهنگی
به زبان فارســی در نشــریات خارجی و داخلی منتشــر شده است.

«خون شد» در راه جشنواره فیلم فجر

فیلمبرداری «خون شــد» به
کارگردانی مســعود کیمیایی در
سوادکوه به پایان رسید.
به گــزارش خبرگزاری مهر
به نقل از روابــط عمومی   فیلم،
فیلمبــرداری «خون شــد» به
نویسندگی و کارگردانی مسعود
کیمیایی سه شنبه شب  ۲۸آبان ماه

در سوادکوه به پایان رسید.
قائمشهر و مناطق مختلفی از تهران دیگر لوکشینهای تازهترین
فیلم کیمیایی بودند .هایده صفییاری هماکنون مشغول تدوین این
فیلم است تا آن را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده کند.
جواد نوروزبیگی تهیهکننده و محمدصادق رنجکشــان جانشین
تهیهکننده و ســرمایهگذار این فیلم است .ســعید آقاخانی ،سیامک
انصاری ،لیال زارع ،نسرین مقانلو ،هومن برقنورد ،سیامک صفری،
اکبر معززی از جمله بازیگران «خون شد» هستند.
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امام رضا (ع)

صاف گاهی وزش باد همراه با کاهش دما

ایرنا :نخســتین نشســت از ســری برنامههای
«چهرهخوانی» با خاطرات اکبر ثبوت و مسعود فروتن
در کتابخانه ملی ایران برگزار شــد ،به طوری که در
جایی کتاب به عنوان «نفــس» و در جایی دیگر به
منزله «هوو» مطرح شد.
نخســتین نشســت از ســری برنامههــای
«چهرهخوانــی» کتابخانه ملی ایران همزمان با هفته
کتاب با حضور مســعود فروتن نویسنده ،برنامه ساز
و کارگردان و اکبرثبوت پژوهشــگر تاریخ و فلســفه
اسالمی   در تاالر فرهنگ این سازمان برگزار شد.
مســعود فروتــن در ابتدای این نشســت ،گفت:
خانواده من به شــدت اهل کتاب خوانــدن بودند و
بــه یاد دارم در آن زمان مجلــهای با عنوان «تهران
مصور» چاپ میشــد .پدرم چهارشــنبهها این مجله
را تهیــه میکرد و به خانه مــیآورد .باید بگویم که
چهارشنبهها برای خانواده من روز متفاوتی میشد.
وی افزود :در آن زمان حدود چهار تا پنج سال داشتم
و ســواد خواندن و نوشتن را هنوز کسب نکرده بودم.
مادرم داستانهای مجله را می   خواند و این داستانها
حکم سریال را برای ما پیدا کرده بودند .من در همان
ســالها با اولین کلمهای که آشنا شدم «آفت» بود.
این کارگردان و نویســنده در ادامه گفت :خواندن
بــرای خانواده ما مانند غذا خوردن ،نفس کشــیدن،
معاشــرت کردن و ...بود اما با حکومت رادیویی این
خواندنها کم رنگ شد.
فروتــن با بیــان اینکه خواندن را در ســال دوم
دبســتان یاد گرفتم ،گفت :در آن زمان توصیه پدرم
این بود که خواندن را با کتاب بینوایان آغاز کنید.
وی به اجاره دادن کتاب توســط برخی از مغازهها
در آن دوران اشــاره کرد و افزود :اولین کتابی را که
اجاره کردم کتابی با عنوان «پَر» اثری از ماتیسن بود.
این کتاب را خواندم و البته بخشــی از کتاب بینوایان
را به توصیه پدر خواندم .پدرم برای فهم درســت این
کتاب برای من جایزهای درنظر گرفت .شــاید من از
همان جا کتابخوانی را آغاز کردم.

تجربه ثبوت و فروتن در نخستین جلسه «چهرهخوانی» کتابخانه ملی؛

از کتابی که نفس تا َهوویی که کتاب
میشود

فروتــن بــا تاکید بــر اینکه خریدن ،داشــتن و
خواندن کتاب با من آنقدر عجین شــده بود که حکم
نفس کشــیدن روزمــره را برایم پیدا کــرده بود ،به
شــیوههای کتابخوانی خود اشــاره کرد و ادامه داد:
االن کتاب «بانوی بهشــتی» از نویسندهای لهستانی
را آغاز کردهام .معتقدم که نویســندگان لهستانی در
ایران غریب هستند.
ایــن برنامهســاز اضافه کــرد :خوانــدن کتاب
نیم ســاعت قبل از خواب جزئی از عادات روزانه من
شده اســت البته شــبها رمان میخوانم و صبحها
بیشتر به نوشتن مشغولم.
فروتن با اشاره به عالقه خود نسبت به آثار تاریخی،
افزود :بعد از خوانــدن و اتمام کتابها ،عموم ًا آنها را
دسته بندی کرده و به کتابخانه دانشگاهی در قزوین
یا آمل میفرســتم و کتابی را نزد خود نگاه نمیدارم.
در ادامه این جلســه که با مشــارکت و پرســش

و پاســخ میان شــرکت کنندگان و میهمانان همراه
بود ،اکبر ثبوت به هدف از کتابخوانی اشــاره کرد و
گفت :ســه دســته از افراد با اهداف مختلف اقدام به
کتابخوانی می   کنند ،گروهی خوابشــان نمیبرد و از
کتاب به عنوان قرص خواب استفاده میکنند ،برخی
وقــت زیادی دارند و میخواهنــد به نوعی این وقت
را تلف کنند و اما دســتهای نیز دنبال تفریح هستند
و میخواهنــد از کتاب خواندن لــذت ببرند و از آن
بهرهمند شوند.
این پژوهشــگر تاریخ و فلسفه اسالمی   با تاکید بر
اینکه از آنچه میخوانید بهره فکری ببرید ،به توصیه
اســتاد خود مبنی بر اینکه «به اندازهای کتاب بخوان
که بتوانی آنچه را که مطالعه کردهای به فکر و ذهن
خود عرضه کنی» اشاره کرد.
وی تمیز دادن میان درســت و غلط را از آنچه که
مطالعه میشــود را حائز اهمیت دانست و به موضوع

محمدحسین قاسمی تشریح کرد؛

سهم «ارشاد» و «تهیهکننده» در قاچاق فیلمهای سینمایی چقدر است؟

محمدحســین قاســمی   تهیهکننده فیلم
سینمایی «شــبی که ماه کامل شد» ضمن
اشاره به مسیرهای مختلف قاچاق فیلمهای
سینمایی در     باره شــائبههای موجود در این
زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدحســین
قاسمی   تهیهکننده سینما که در ماههای اخیر
خبر از انتشار نسخه غیرقانونی فیلم «شبی
که ماه کامل شد» داده بود ،دیروز با حضور
در برنامه تلویزیونی «ســام صبح بخیر»
در     باره سرانجام این فیلم و وضعیت قاچاق
فیلمهای سینمایی توضیحاتی ارائه کرد.
وی که در میز ســینما حضور یافته بود
در ابتدا در پاســخ به سوالی در     باره وضعیت
نســخه غیرقانونی و قاچاق «شــبی که ماه
کامل شــد» و اینکه نســخه روی پرده آن
در دســترس مخاطب است یا خیر؟ توضیح
داد :متاســفانه این اتفــاق رخ داده بود اما
خوشــبختانه نسخهای که ســودجویان از
فیلم «شــبی که ماه کامل شــد» در سینما
فیلمبــرداری کرده بودند ،نســخه بســیار
بیکیفیتی بود چون از پشــت صندلیهای
سینما گرفته شده بود و صندلیها هم دیده
میشــود .این نسخه به صورت گسترده هم
پخش شد اما به دلیل نبود کیفیت ،استقبالی
از آن نشد.
قاســمی   در ادامــه در     باره مســیرهای
مختلــف قاچاق فیلمهای ســینمایی اظهار
کــرد :به طور کلــی قاچاق در ســه حوزه
انجام میشود یکی نسخه بازبینی است که
تاحدودی باکیفیت اســت و قبل از اکران در
ســینما و یا توزیع در شبکه نمایش خانگی
روانه بازار میشــود .به طــور مثال در مورد
فیلمی ،گفته شد پســر فالن وزیر در لندن
فیلم را در یک مهمانی پخش کرده و همان
باعث شــده این فیلم در فضای عمومی   هم
منتشر شود
نســخه فیلمهــا بــه صورت
دیسیپی تحویل داده شود
این تهیهکننده در     باره راههای جلوگیری
از توزیع فیلم به این شــکل عنوان کرد :باید
تا جایی که امکان دارد خود ما تهیهکنندگان
جلوی ایــن ماجرا را بگیریــم و آن هم به
این شکل اســت که راهها را ببندیم و هیچ
نســخه دیویدی یا فایلــی از فیلم را به
هیچ جایــی ارائه ندهیم .ارســال فیلم باید
به صورت دیســیپی باشــد که تنها با کد
قابل تماشا باشد.
وی در ادامه اشــاره به مسیرهای قاچاق
فیلم افزود:بســتر دوم فضای مجازی است
که به صورت گســترده فیلمها در آن پخش
و فیلمهــا به صورت قاچــاق در آن عرضه
میشود؛ چه در سایتها و چه در شبکههای
اجتماعــی .البته بــه همان شــکل که به
سادگی پخش میشــود به همان شکل هم
میتواند به سادگی جمع شود؛ به شرط اینکه
همتی وجود داشــته باشــد که فراتر از یک

تهیهکننده است.
پیگیری حقوقی قاچاق فیلم در فضای
مجــازی در توان تهیهکننده نیســت
این تهیهکننده سینما با اشاره به همکاری
نهادها با تهیهکنندگان در این مسیر تصریح
کرد :ســتاد صیانت از آثار ســینمایی که در
ارشــاد تشکیل شده اســت که خیلی خوب
اســت .این شــورا به زعم من بایــد در دو
محور کار کند باید نوعی هماهنگی بین این
شــورا و دستگاه قضایی وجود داشته باشد تا
بتوانند رصد کنند و بر    اساس هماهنگی بین
این دستگاهها ســریعا اقدام کنند ،نهادهای
قضایی مــا خیلی توانمند هســتند و خیلی
ســریع میتوانند جلوی توزیــع را بگیرند و
سایتها ارائه دهنده را فیلتر کنند.
در گذشته مردم از کمربند ایمنی استفاده
نمیکردند اما فرهنگســازی توانســت این

به صورت ستادی و سازمانی انجام شود.
فیلم صبح منتشــر میشود ،شب
در شبکههای ماهوارهای است!
وی به ســومین بســتر عرضه فیلمهای
قاچاق هم پرداخت و ادامه داد :بستر و محور
بعدی کــه قاچاق در آن صــورت میگیرد
شــبکههای ماهوارهای اســت .تا فیلم ما به
شــبکه نمایش خانگی میآیــد ،مثال صبح
عرضه میشــود ،ظهر از آن شبکهها پخش
میشود و کامال یک فضای مجرمانه شکل
گرفته اســت .اگر کپیرایــت را به صورت
بینالمللی در آثارمان داشته باشیم و شورای
صیانت بتواند پیگیری کند این مشــکل هم
حل میشود.
ایــن تهیهکننــده بــا تاکید بــر نقش
فرهنگسازی در این خصوص ،تصریح کرد:
در گذشــته مردم از کمربند ایمنی اســتفاده

موضــوع را تغییر دهد .برای عدم اســتفاده
از کاالی قاچاق نیز فرهنگسازی نیاز است.
مردم بایــد بدانند این کار بــا دزدی فرقی
نمیکندتهیهکننده «شبی که ماه کامل شد»
گفت :من بهعنوان تهیهکننده اگر بخواهم در
مقابل انتشار کاری کنم از زمانی که شکایت
میکنم تا وقتی این شــکایت به پلیس فتا
برود و کاری انجام شــود طول میکشد و از
توان من خارج اســت کــه در زمان کم این
اتفاق را پیگیری کنم .این نهادها باید گروه
رصد داشــته باشــند .حتی قبل از اینکه من
تهیهکننده متوجه شوم این ستاد باید متوجه
شــود و بعد بر    اســاس هماهنگی بین این
نهادها سریع ًا اقدام شود.
قاســمی   ادامه داد :مثــا در     بــاره فیلم
«رســتاخیز» که در یوتیوب عرضه شــده،
مجاری قانونی وجود داشت .در همان سایت
یوتیوب امکانی وجود دارد که اگر ذکر شــود
این نسخه صاحب دارد به صورت خودجوش،
اگر کســی بخواهد آن را نشر بدهد ،یوتیوب
حذفش میکند .در بسیاری از مجاری قانونی
دیگر هم این امکان در فضای مجازی وجود
دارد ،به جــز فضای تلگرام کــه به قوانین
بینالمللــی توجهی نمیکنــد .پیگیری این
موضوع از توان من تهیــه کننده به تنهایی
خارج است و نیاز به متولی دارد و باید کامال

نمیکردند اما فرهنگســازی توانســت این
موضــوع را تغییر دهد .برای عدم اســتفاده
از کاالی قاچاق نیز فرهنگسازی نیاز است.
مردم بایــد بدانند این کار بــا دزدی فرقی
نمیکند .برخی از مردم دستمزد سوپراستارها
مدنظرشــان اســت و نمیدانند فیلمی   که
تولید میشــود حداقل  200نفر برای آن کار
میکنند و معیشــت اینها هم نباید به خطر
بیفتــد .وقتی فیلمی   ضرر میکند فیلم بعدی
بالطبع ســاخته نمیشود و وقتی فیلمی   سود
میکند تعداد فیلم  های بیشــتری ســاخته
میشود .اگر این فرهنگسازی جا بیفتد خیلی
خوب است.
شاید زمانی وزارت ارشاد به تهیهکنندهای
مجوز بابت انتشار فیلمش نمیدهد و او برای
اینکه بخواهد وزارت ارشاد را تحت فشار قرار
بدهد ایــن کار را کند ولی من فکر نمیکنم
کسی این ریسک را نمیپذیردقاسمی   اضافه
کرد :نســخه قاچاق هم دیگــر به صورت
فیزیکی عرضه نمیشــود چــون به صرفه
نیست .در گذشته ســطح دسترسی مردم را
به نســخههای اورجینال باال بردند و بستر
عرضه فیلم   های قانونی را گســترش دادند،
مثال سوپرمارکتها را اضافه کردند و همین
باعث کاهش قاچاق فیزیکی شد .اکنون هم
بــه این دلیل که قاچــاق در فضای مجازی

رخ میدهــد بایــد کاری کنیم که ســطح
دسترسی مردم به نسخه قانونی باالتر برود.
ویاودیها آمدهاند اما شاید دسترسی به آنها
برای همه مردم راحت نباشــد و باید فکری
کنیم و بیشتر از همه فرهنگسازی مهم است
و صداوسیما همیشه گامهای خوبی برداشته
شده است.
آیــا فیلمها از «ارشــاد» قاچاق
میشود!؟
وی در پاسخ به اینکه آیا درست است از
خود ارشــاد این فیلم   ها درمیآید و ساداتیان
تهیهکننــده «متری شــیش و نیم» هم به
صراحــت این موضوع را اعــام کرده بود،
تاکید کرد :بر    اســاس اینکه خود ارشاد این
موضوع را در     باره ایــن فیلم خاص تکذیب
کرده و من هم مطلع نیستم نمیتوانم قطعی
صحبت کنم اما به عرایــض قبلیام ارجاع
میدهم که چرا اصال باید نسخه دیویدی
به ارشاد عرضه شود؟ ارشاد که قابلیت دارد
برای شورا و اعضای خود نسخه دیسیپی
نشــان دهد .آقای ساداتیان پیشکسوت بنده
است و من شــاگرد ایشان هستم اما عرضم
این است که من تهیهکننده هم باید مراقبت
کنم .آن آقازاده لندنی که در پارتی «عصبانی
نیستم» را نمایش داده این نسخه چطور به
دست او رسیده است؟
تهیهکننده «شــبی که ماه کامل شــد»
در     باره فرضیه دخالت عوامل در قاچاق فیلمها
نیز توضیح داد :چرا بایــد تهیهکننده چنین
کاری کند؟ من نمیدانم آقای طباطبایینژاد
که به این موضوع اشاره کرده ،از چه چیزی
اطالع دارد که من از آن مطلع نیســتم .من
نوعی اگر اقدامی   انجــام میدهم و تخلفی
میکنم باید ســودی ببرم .امــا اگر صاحب
اثر باشم چه ســودی از این قضیه میبرم؟
وی افــزود :طبق مــاده  23قانون مولفین
این کار بین  6ماه تا ســه ســال حبس دارد
و من اگر سودی نبرم و بخواهم هزینه کنم
این گزاره منطقی نیســت .البته شاید زمانی
که وزارت ارشاد به تهیهکنندهای مجوز بابت
انتشــار فیلمش نمیدهد و او بــرای اینکه
بخواهد وزارت ارشــاد را تحت فشــار قرار
بدهد ایــن کار را کند ولی من فکر نمیکنم
کسی این ریسک را نمیپذیرد.
قاسمی   در پایان گفت :سطح سینمای ما
در دنیا باالســت و اگر بخواهیم به بهترین
فیلمهای سالمان در قیاس بهترین فیلم  های
ســال در فضای بینالمللی نمره بدهیم نمره
مان پایین نیســت بلکه تنه به تنه اســت و
شــاید حتی باالتر باشیم .ما پتانسیل باالیی
داریم که آن مدیون ســینماگران ماســت و
مدیون صنعت ســینما نیست .مشکل اصلی
ما این اســت که باید صنعت سینمایمان را
درســت کنیم تا این چرخه درست شود و از
بستر عرضه در منطقه استفاده کنیم .اگر این
صنعت را درســت پیش ببریــم به توفیقات
بیشتری میرسیم.

یادداشــت برداری از کتابهایی که مطالعه میشود
اشاره کرد و گفت :در این میان یادداشتهایی از ۴۰
ســال گذشته دارم اما متاسفانه به ذکر منابع اشارهای
جزئی شده اســت البته این مهم را در سالهای اخیر
مورد توجه قرار دادهام.
ثبوت به خاطرات خود از آغــاز خواندن پرداخت
و گفت :پدربزرگم کتاب فروشــی داشت و من وسط
کتابها متولد و بزرگ شــدم که بعد از کســب سواد
خواندن و نوشــتن مادرم کتابهایی را به من هدیه
داد« .دیوان پروین اعتصامــی» اولین کتابی بود که
هدیه گرفتــم و در ادامه کتــاب «بینوایان» به من
هدیه داده شــد که البته هم اکنون این کتابها را در
کتابخانه خود دارم.
وی با بیان اینکه شــیوه کتابخوانی و مطالعه من
نظم و ترتیبی ندارد ،افزود :از  ۱۳ – ۱۲سالگی حالتی
شبیه بیمارگونه به من دست داد به طوری که اشتیاق
عجیبی برای جمع کردن کتاب و نگهداری آنها پیدا
کردم .این مساله باعث شد تا دو – سه سال پیش تعداد
 ۱۰هزار جلد کتاب و مجله را در خانه نگهداری کنم.
ثبوت در ادامه به بیان خاطرهای پیرامون نگهداری
کتاب در منزل خود اشــاره کرد و با لحنی مزاح گونه
گفت :از آنجایــی که خانه ما از وجــود و نگهداری
هزاران جلد کتاب در حال انفجار بود همســرم روزی
آمد و به من گفت که این کتابها هووی من شدهاند!
به همین خاطر من حدود هفت تا هشــت هزار کتاب
را به مرکزی که در محل کارم است اهداء کردم.
بنا براین گزارش ،از آنجایی که کتابخوانی به اندازه
خود کتاب از اهمیت برخوردار اســت در همین راستا
کتابخانه ملی در نظــر دارد در برنامه چهره خوانی با
حضور شخصیت های محبوب در عرصه های مختلف
فرهنگی ،هنری و ورزشی نشان دهد چهره ها چگونه
کتاب می   خوانند.
برنامــه چهرهخوانــی کتابخانــه ملــی پس از
هفته کتاب نیز بــا حضور میهمانــان مختلف ادامه
خواهد داشت.

آثار هنری  ۳۸هنرمند ایرانی در استانبول
به نمایش گذاشته شد

ایرنــا :نمایشــگاهی از آثار
خوشنویسی و تذهیب متعلق به
 ۳۸هنرمند ایرانی در اســتانبول
ترکیه گشایش یافت.
به گزاش رسانههای ترکیه در
روز چهارشنبه ،پنجاه و هفت اثر
خوشنویســی و تذهیب «مکتب
شــیراز» از سی و هشت هنرمند
ایرانی در نمایشگاهی در گالری «نتا آرت» واقع در منطقه آجی بادم
استانبول به نمایش گذاشته شده است.
محسن محمد زاده مدیر گالری نیدرا آرت برگزار کننده نمایشگاه
هنرمنــدان ایرانی در خصوص برگزاری این نمایشــگاه به خبرنگار
آناتولی گفت :ما برای معرفی آثار هنرمندان برجســته و جوان ایران
رویدادهایی در سراســر جهان برگزار می   کنیم .یکی از این رویدادها
که  ۱۶نوامبر در شهر استانبول آغاز شده است ،ادامه دارد.
او همچنین با بیان این که آثار خطاطی موجود در این نمایشــگاه
عمدتــا متعلق به آیات قرآن کریم و احادیث هســتند ،ادامه داد :در
این نمایشــگاه  ۵۷اثر خوشنویسی و تذهیب از  ۳۸هنرمند «مکتب
شیرازی» چون استاد علیرضا تلجنگانی و مهرانگیز برفی در معرض
دید قرار گرفته است.
محمــد زاده در مورد انتخاب اســتانبول به عنــوان نمایش آثار
هنرمندان کشورش گفت :ما اســتانبول را به لحاظ نزدیکی به اروپا
و خاورمیانــه ،قرابت فرهنگی و فعالیت هــای هنری مرکز خود قرار
دادهایم .در ترکیه نیز اســاتیدی در زمینه خط و تذهیب حضور دارند،
ما خیلی خوشحالیم که توانستهایم اساتید بزرگی از ایران را به کشور
ترکیه معرفی کنیم.
اکرامی   اؤزتوران ،مدیر هنری گالری «نتا آرت» میزبان نمایشگاه
آثار هنرمندان ایرانی نیز با اشــاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه
در ترکیــه گفت :این نمایشــگاه هم از جهت معرفــی آثار کم نظیر
به هنردوســتان ترک و هم از لحاظ برقراری پل ارتباط هنری بین
دو کشــور جایگاه مهمی   دارد .امیدوارم کــه تعداد برگزاری این نوع
نمایشگاهها در روزهای آینده افزایش پیدا کند.
وی همچنین گفت :ما در زمینههای موســیقی ،نقاشــی و رقص
خدماتی را برای هنردوستان ارایه می   دهیم .نمایشگاههای متعددی
را برگزار کردیم .تاکنون  ۱۰نمایشــگاه بین المللی با همکاری نیدرا
آرت برگزار کردیم که از اســتقبال خوبی مواجه شدند .این نمایشگاه
تا روز جمعه  ۲۲نوامبر ( اول آذر) ادامه خواهد داشت.

کتاب رنگآمیزی «باران عشق»
با الهام از سبک هندی چاپ شد

کتاب رنگآمیزی «باران عشق (با شاهکارهای عاشقانه سبک
هندی)» با ترجمه و تالیف فاطمه فرقانی بهتازگی توسط انتشارات
آرادمان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،اینکتاب یکــی از عناوین مجموعه
کتابهای رنگآمیزی ادبی_تجســمی   این ناشــر است که پیش
از ایــن ،کتابهای « دنیــای صوفی جادویی از فلســفه رنگها
»« ،نقش بهشــت»« ،باغ مشــاهیر»« ،شــازده کوچولو»« ،باغ
ونگوگ»« ،رویــای پاریس و ونیز»« ،خوابهای طالئی»« ،دور
دنیا در هشتاد روز»« ،باران عشــق»« ،رویای سیمرغ»« ،رویای
رنگی» و «باغ مونه» در قالب آن منتشر شدهاند.
بین کتابهای مذکور ،چهار کتاب «رویای ســیمرغ»« ،دنیای
صوفی»« ،دور دنیا در هشــتاد روز» و «باران عشــق» برگرفته از
طراحیهای طراحان روســیه هستند که با الهام از آثار مهم ادبیات
فارسی و ادبیات جهان خلق شدهاند.
«باران عشــق» بین  ۴کتاب نامبرده ،با شاهکارهای عاشقانه
شــعر سبک هندی تلفیق شده و معرفی اینسبک شعری را هم در
تاریخ ادبیات در خود جا داده است.

