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نهــم

فیلـم سـینمایی »سـیانور« دومیـن سـاخته بلنـد 
سـینمایی بهـروز شـعیبی بـه تهیـه کنندگـی سـید 
محمـود رضـوی از اواخر مهرماه در سـینماهای تهران 
و شهرسـتانها اکران عمومی می شـود. فیلم سینمایی 
»سـیانور« پس از گالیـه های تهیه کننده »سـیانور« 
کـه مدتـی پیـش در قالـب یـک یادداشـت منتشـر 
کـرد، باالخـره از اواخـر مهـر ماه پـس از فیلـم »ربوده 
شـده« در گروه سـینمایی اسـتقالل اکران خواهد شد. 
»سـیانور« دومیـن فیلم بلند سـینمایی بهروز شـعیبی 
اسـت که فضـای متفاوتی نسـبت بـه کارهـای قبلی 
ایـن کارگـردان دارد. ایـن اثـر در سـی و چهارمیـن 

جشـنواره فیلـم فجـر بـه نمایـش در آمد.

      اکران »سيانور« بهروز شعيبی 

»زمانی دیگر« اولین فیلم سینمایی ناهید حسن زاده به جشنواره رین دنس انگلستان و بزرگترین جشنواره فیلمهای مستقل و هنری اروپا راه یافت.
»زمانی دیگر«  موضوعی اجتماعی دارد و داستان مردمانی را روایت می کند که در شرایط سخت و ناگواری گرفتار شده و در جستجوی رهایی هستند.

 مجیـد پتکـی ، یاسـمن نصرتـی ، فریبـا خادمی ، شـقایق کمندی ، عصمت رضاپـور و منصور نوبخت از بازیگران فیلم هسـتند و عوامـل دیگر » زمانی دیگـر« عبارتند از 
نویسـنده، تدوینگر و کارگردان ناهید حسـن زاده، مدیرفیلمبرداری: علی محمد قاسـمی، صدا: روح اهلل جعفربیگلو، موسـیقی: امید رئیس دانا، طراح صحنه و لباس: یوسـف 
بهشـتی، مدیرتولیـد: محمـد عبـدی زاده، تصحیح رنگ: سـامان مجـد وفایی، طراح پوسـتر و مواد تبلیغاتی: علی جدیـدی، تهیه کنندگان: فری ملک مدنی و ناهید حسـن 

زاده و...

فیلم سینمایی »سـد معبر« به تهیه کنندگی بهمن 
کامیار و کارگردانی محسـن قرایی که نویسـندگی آن 
را سـعید روسـتایی بر عهده داشـته، اواسط تیرماه کلید 
خـورد و تمامی مراحـل فیلمبرداری در لوکیشـن های 
تهـران انجـام شـد و وارد مراحل تدویـن و صداگذاری 
شـد. »سـد معبـر« بـرای حضـور در سـی و پنجمین 
جشـنواره فیلم فجـر آماده می شـود، فضایی اجتماعی 
دارد و داسـتان قاسـم کارمند اداره سـد معبر شهرداری 
را روایـت مـی کنـد کـه در تـالش اسـت وضعیـِت 
زندگـِی خود را بهبود ببخشـد، اما در ایـن راه با نرگس 

همسـرش اختالِف نظـر دارد...

فیلـم کوتـاه »کـچ« بـه کارگردانی مهرداد حسـنی 
از تولیـدات انجمـن سـینمای جوانـان رفسـنجان بـه 
یازدهمیـن دوره جشـنواره بین المللـی فیلم های هنری 

»باتومـی« گرجسـتان راه یافت.
»کـچ« در بخـش مسـابقه فیلم هـای کوتـاه بـا 
فیلم هایـی از گرجسـتان، فرانسـه، پرتقـال، رومانـی، 
مجارسـتان، روسـیه، ترکیـه، اوکرایـن، عـراق، یونان، 
آلمـان، لهسـتان، کرواسـی، ایتالیـا و تونس بـه رقابت 
خواهـد پرداخت.جشـنواره فیلم های هنـری »باتومی« 
فیلم ها را در بخش های داسـتانی بلند، کوتاه و مسـتند 

بـه رقابـت می گـذارد.

    نماینده ایران در جشنواره باتومی    »سد معبر« به روزهای پایانی رسيد

راهيـابی
»زمانی دیگر« 

بـه 
» رین دنس « 
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»نيمروز اسکاتلند« در تهران 

       نمایـش »نیمروز اسـکاتلند« به کارگردانـی ندا هنگامی 
25 شـهریورماه در سـالن ارغنون به صحنه می رود.

»نیمـروز اسـکاتلند« تازه تریـن اثـر گـروه تئاتـر یرمـا، بـر 
اسـاس نمایشـنامه »مکبث« اثر مانـدگار ویلیام شکسـپیر به 
طراحـی و کارگردانـی ندا هنگامی 25 شـهریورماه در سـالن 
ارغنـون بـه صحنـه مـی رود. نـگار برلیـان، شـیدا دوپیکـر، 
پیمـان رضایـی، رویـا رضایـی، امیـر سـمیعی، الهـه عبدی، 
کتایـون لطیـف، سـهیل میـرزا آقایـی، میـالد مـرادی، علی 
مسـلمی، نازنین نادرپـور، علی رضـا گرگانی، مینـا همدان در 

ایـن نمایش ایفـای نقـش خواهنـد کرد.
 همچنیـن سـعید عادل پـور تهیه کننـده، نـدا هنگامـی طراح 
لبـاس، سـارا اسـکندری طـراح گریـم، علـی کوزه گـر طراح 

نـور، فرید یوسـفی آهنگسـاز، رها جهانشـاهی.

»کابوس شب نيمه تابستان« 

        نمایـش »کابوس شـب نیمه تابسـتان« بـه کارگردانی 
شـکوفه طاهـری در سـالن اسـتاد انتظامـی خانـه هنرمندان 

بـه صحنه مـی رود. 
ایـن نمایـش نوشـته مهـدی اسـدزاده و براسـاس طرحی از 
نیمـا دهقانـی بـه کارگردانـی شـکوفه طاهـری اسـت که از 
21 شـهریورماه در سـالن اسـتاد انتظامی به صحنـه می رود.

میسـا  عزیـزی،  ابراهیـم  ابراهیمـی،  عرفـان  نفـر،  وحیـد 
نمایش انـد.  ایـن  بازیگـران  یدالهـی  پرهـام  مولـوی، 

همچنیـن محمـد نـوری آزاد مدیـر صحنـه، شـاهین امامی 
پارسـا دسـتیار کارگـردان، ثمیـن سـالک گریم، پژمـان تک 
دهقـان طـراح گرافیـک، و...  دیگـر عوامـل اجرایـی ایـن 

نـد.  نمایش ا

اجرای»ُاموفاجيا« در تماشاخانه دا 

»دیوار شيشه ای« راما قویدل 

       مراحـل تدوین 12 اپیزود از سـریال »دیوار شیشـه ای« 
بـه پایـان رسـید. تدویـن سـریال »دیـوار شیشـه ای« بـه 
کارگردانـی مشـترک رامـا قویـدل و نویـد میهـن دوسـت 
داسـتان هایی  سـریال  ایـن  رسـید.  دوازدهـم   اپیـزود  بـه 
بـا مصـداق و واقـع گرایانـه را از جامعـه امـروز و ارتبـاط و 

روایـت می کنـد. فـردی  میـان  مناسـبات 
در اپیـزود دوازدهـم ایـن اثـر کـه در تدویـن آن بـه تازگـی 
بـه پایـان رسـید، داسـتان زن سرپرسـت خانـواری را روایت 
می کنـد کـه بـا وجـود مشـکالت و تنگناهـای مالـی تالش 

می کنـد تـا معیشـت خانـواده اش را تأمیـن کنـد.
سـریال بـه قلم محمـد محمـود سـلطانی و روح اهلل صدیقی 
در 30 قسـمت 45 دقیقـه ای در مرکـز گسـترش فیلـم نامه 

نویسـی رسـانه ملی نوشـته شـده است.

ایستگاه پایانی »خسته نباشيد« 

       تصویربـرداری مجموعـه مسـتند »خسـته نباشـید« به 
تهیه کنندگـی میثـم رازفـر و کارگردانـی شـهره رعایتـی به 

رسـید.  پایان 
 »خسته نباشـید« نخسـتین مجموعه مسـتند طنز تلویزیون 
اسـت کـه بـه شـهرهای مختلـف ایـران سـفر می کنـد تـا 

مخاطبانـش را بـا مشـاغل مختلـف ایـران آشـنا کند.
تصویربـرداری ایـن مجموعـه مسـتند در تهـران تمام شـده 
و »خسـته نباشـید« روزهـای پایانـی تدویـن را پشـت سـر 

می گـذارد.
ایـن مجموعـه در 13 قسـمت 30 تـا 40 دقیقـه ای بـرای 
پخـش در شـبکه مسـتند تولیـد شـده و روایتـی صمیمـی و 

متفـاوت از یـک روز کاری مشـاغل مختلـف دارد.

سریال »آسمان هوای ابری دارد« 

       سـریال »آسـمان هـوای ابـری دارد« به تهیـه کنندگی 
امیـر پوررحمانـی بـرای پخـش از شـبکه سـیما در مرحلـه 

نـگارش قـرار دارد.
دوم سـریال  قسـمت  واقـع  در  تلویزیونـی  ایـن مجموعـه 

بـود. نیسـت« خواهـد  ابـری  »آسـمان همیشـه 
ایـن سـریال بـا رویکـردی اجتماعـی، روایتگـر زندگـی و 
دغدغـه هـای پنـج دوسـت و همکالسـی بـود کـه در برهه 
تجربـه  را  شـیرینی  و  تلـخ  روزهـای  جوانـی  و  نوجوانـی 
کردنـد، امـا در ایـن مجموعـه غیـر مسـتقیم و با زبـان هنر 
موضوعاتـی از قبیـل مـواد مخـدر در مـدارس، آسـیب های 
اسـتفاده از فناوری در خانواده و مدرسـه، جایـگاه خانواده در 
تعلیـم و تربیـت فرزنـدان و عشـق بازیگـری بیـن جوانان و 

نوجوانـان بـه خصـوص دختـران را روایـت مـی شـود.

      » اُموفاجیـا« اثـر برگزیـده هیئـت داوران جشـنواره 
مونولـوگ مونـدا در تماشـاخانه دا روی صحنـه مـی رود.

ایـن نمایـش در اولیـن دوره از جشـنواره مونولـوگ مونـدا 
توانسـت در کنار کسـب عنـوان اثـر برگزیده هیئـت داوران، 
رتبـه نخسـت کارگردانـی را هـم بـرای نویسـنده، طـراح و 

کارگـردان بـه دسـت آورد. 
عرفان خالقی نویسـنده، طـراح و کارگردان، سـمن مهدوی 
بازیگـر، هومن قویـدل و مجتبـی تقوایی موسـیقی، مرتضی 
محمـدی دسـتیار کارگـردان، بهنـاز باقـری طـراح گریـم، 
سـعید رضوانـی طـراح پوســـتر و نرگـس کیانـی مشـاور 

رسـانه ای ایـن نمایـش هسـتند.
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 ۱۳ تا ۷۰ ساله در گروه روناک 

         گـروه موسـیقی »رونـاک« در ترکیـب خـود هنرمنـد 
13 سـاله تا 70 سـاله را دارد و بـرای اجرای اواخر شـهریور، 

برنامه هـای ویـژه ای بـرای مخاطبانـش دارد. 
گـروه موسـیقی رونـاک قـرار اسـت قطعه هایی از موسـیقی 

نواحـی مختلـف ایـران را اجـرا کند. 
کیوان علـی محمدی سرپرسـت گـروه »رونـاک« می گوید: 
ترکیـب گـروه  ایـران در  از مناطـق مختلـف  خوانندگانـی 
کنسـرت  در  موسیقی شـان  کـه  دارنـد  حضـور  »رونـاک« 
»رونـاک« اجرا می شـود،که شـکر خـدا  کنسـرت هایمان با 
اسـتقبال خوبـی همـراه می شـود. 11 خواننـده در گـروه مـا 
هسـتند و هر کـدام طرفـداران خودشـان را دارند و همیشـه 
کنسـرت هایمان شـلوغ بـوده و مـردم همیشـه بـه مـا لطف 

داشـته اند.

»احسـان  صـدای  بـا  سـالگی«  »سـی  آلبـوم        
 . شـد منتشر » ی میر جه ا ا خو

محبـوب  بسـیار  و  جـوان  خواننـده  خواجه امیـری  احسـان 
مثـل  موفقـی  آلبوم هـای  ایـن  از  پیـش  کشـورمان 
بـود. را منتشـر کـرده  تنهایـی«  »عاشـقانه ها« و »پاییـز، 

»سی سـالگی« در سـبک موسـیقی پـاپ و هشـتمین آلبـوم 
رسـمی ایـن خواننده اسـت. 

آلبوم شـامل یـازده قطعـه  اسـت، از جمله »سـی سـالگی«، 
»کاری کـن«، »نفـس« و... آهنگسـازی و تنظیـم ایـن آثار 
را »علیرضـا افکاری«، »هومـن نامداری« و »اکبر شـاهی« 
بـه عهـده داشـته اند و ترانه هـا را »روزبه بمانی« و »افشـین 

یداللهـی« سـروده اند.

اولين اثر  گروه بحر نور

          آلبـوم موسـیقی »رندانـه« اولیـن اثر بازسـازی گروه 
بحـر نـور و از تولیـدات مرکز موسـیقی حـوزه هنـری، روانه 
بـازار موسـیقی شـد. ایـن آلبـوم از تازه هـای تولیـد مرکـز 
موسـیقی حوزه هنری اسـت کـه به تازگی در فروشـگاه های 
محصـوالت فرهنگـی و هنـری معتبر سراسـر کشـور توزیع 
شـده اسـت.این اثـر بـا آواز علـی خدائـی و تنظیـم رضـا 
پرویززاده شـامل هشـت قطعه تشـکیل شده اسـت. قطعات 
ایـن آلبـوم بـا شـعرهایی از حافـظ شـیرازی و طالـب آملـی 
تولیـد شـده اسـت.در آلبـوم یـک آواز بیـات تـرک از یونس 
دردشـتی خواننـده توانایـی کـه امـروزه کمتـر بـه آوازهـای 
وی توجه می شـود بازسـازی شـده اسـت.اعضای گروه این 
آلبـوم موسـیقی را علـی خدائـی )آواز(، بهـروز همتـی )تار(، 

رضـا پرویـززاده )کمانچـه(و... تشـکیل می دهنـد.

» هی یو«؛ روایت اسارت نویسنده در عراق

         »هـی یـو« عنـوان کتابـی بـه قلـم سـعید ابوطالب و 
شـامل خاطرات این نویسـنده از حضور و اسـارت چهارماهه 

اش در کشـور عراق اسـت.  
ایـن کتـاب 296 صفحه ای کـه در اسـفند ماه سـال 1394 
از سـوی انتشـارات سـوره مهـر بـا شـمارگان 2500 جلد به 
چاپ رسـید، با قطـع رقعی و بـه قیمت سـیزده هـزار تومان 

به فـروش می رسـد. 
در نـگارش این کتـاب به جزئیـات زیبایـی شناسـانه زیادی 
توجه شـده اسـت. بـرای نمونه مـی تـوان از انتخـاب عنوان 
جـذاب آن و طراحی جلـد بی نظیرش نـام برد. نکتـه جالبی 
کـه در ایـن کتـاب تامـل برانگیـز اسـت، شـروع روایـت 
داسـتان از زندانـی اسـت کـه خـود بـه همراه بیسـت اسـیر 

دیگـر در آن حضـور دارند. 

»راهنمای فلسفه سياسی« به دو زبان 

         چگونـه می تـوان بـه دنیـای فلسـفه سیاسـی راه 
یافت؟ هاروی منسـفیلد نویسـنده این کتاب و اسـتاد فلسـفه 
سیاسـی دانشـگاه هـاروارد، آنچـه در ایـن کتـاب کوچـک 
راهنمـا پیـش می نهـد، نـه شـرحی پـر تفصیـل از تاریـخ 
فلسـفه سیاسـی، بلکـه نقشـه ای اسـت تـا عالقـه منـدان 
بتوانند بـه هزار تـوی اندیشـه فیلسـوفان سیاسـی راه یابند.

دو  بـه صـورت  آن  ارائـه  اثـر  ایـن  ویژگی هـای  از  یکـی 
ابراهیمـی  زانیـار  ترجمـه  بـا  انگلیسـی  ـ  فارسـی  زبـان 
اسـت بـه طـوری کـه در مقابـل هـر صفحـه فارسـی یـک 
صفحـه انگلیسـی اسـت و مخاطـب بـه راحتـی می توانـد 
جمـالت را بـه طـور دوزبانـه بـا هـم تطبیـق دهد.کتـاب 

اسـت. شـده  منتشـر  در136صفحه،1000نسـخه 

نقش کشميری در »پرونده مسکوت«

نقـش  بازخوانـی  بـا  مسـکوت«  »پرونـده  کتـاب      
کشـمیری و نحـوه نفـوذ وی دردفتـر اطالعـات و تحقیقات 
فـرد  یـک  چگونـه  کـه  می دهـد  نشـان  نخسـت وزیری 
نفـوذی در یـک جمع انقالبـی می توانـد با طـرح موضوعات 
انحرافـی بـرای وارونه  نمایـی حقیقت و ضربه زدن به کشـور 

کنـد.  بهره بـرداری 
کتـاب بـا بررسـی روایت هـای مختلـف از روز انفجـار بـه 
معرفـی  و  نخسـت وزیری  در  افـراد شـاغل  نقـش  واکاوی 
می کوشـد  و  پرداختـه  انفجـار  پرونـده  آنـان  از  هریـک 

سـازد. برمـال  را  آن  پیرامـون  تحریفـات 
مهـدی  ومحمـد  روزی طلـب  محمدحسـن  نوشـته  کتـاب 
اسـالمی اسـت کـه شـامل چهـار فصـل و 16 ضمیمـه و 

تعـدادی از اسـناد پرونـده اسـت. 

»سی سالگی« احسان خواجه اميری 
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