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فیلـم مسـتند کوتـاه »چیـزی شـبیه چشـمهایم« 
سـاخته  هوشـنگ میرزایی در بخش مسابقه  فیلم های 
کوتاه مسـتند »جشـنواره  بین المللی فیلم های مستقل 
کوتـاه  فیلـم  بهتریـن  جایـزه  اسـپانیا  در  الریوخـا« 
مسـتند ایـن جشـنواره را از آن خـود کرد. داسـتان این 
فیلـم دربـاره   عبدالواحـد اسـماعیل پور اسـت کـه در 
هفت سـالگی یـک میـن خنثی نشـده از زمـان جنگ 
را پیـدا می کنـد و بـا تصـور اینکه اسـباب بازی اسـت، 
بـا سـنگ روی آن می کوبـد و انفجار میـن باعث نابینا 
شـدن کامـل او و قطـع هـر دو دسـتانش می شـود. 
عبدالواحـد تصمیـم می گیرد به کمـک حس لبهایش 
بـه مطالعه  کتاب های درسـی بریل نابینایـان بپردازد. 

جایزه  اسپانيایی ها برای مستند ایرانی 

فیلم سـینمایی»ربوده شـده« به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی  از چهارشـنبه 31 شـهریور در گروه سینمایی اسـتقالل اکران خود را آغاز 
خواهـد کـرد. »ربـوده شـده« داسـتان زندگـی زوج جوانی را روایت می کند که در آسـتانه  مهاجرت از ایران درگیر مشـکالتی می شـوند کـه حوادث فیلـم را رقم می زند. 
نیکی کریمی ، روزبه بمانی ، سـروش صحت ، پگاه خسـروی ، مارال فرجاد، حامد جوادی ، کامران ملکی ، غزاله معتمدی و....بازیگران اصلی »ربوده شـده« هسـتند.

عوامـل و دسـت انـدرکاران فیلـم عبارتنـد از: دسـتیاراول  کارگردان و برنامه ریـز: امید جزینی ،مدیر فیلمبرداری: کیوان معتمدی، طراح گریم: محسـن ملکـی ،صدابردار 
و صداگـذار: پرویـز آبنـار ، موسـیقی: علیرضـا افـکاری ،  طـراح صحنـه و لباس: ثنا نوروز بیگی ،  منشـی صحنه ، غزل رشـیدی،جلوه های ویژه ی بصـری : میالد فرج 

الهـی ، جلـوه هـای ویژه میدانـی : آرش آقا بیگ، دسـتیاران کارگردان: بهرنگ حجازی ، امید شـیر انگیز

فیلم سـینمایی »بادیـگارد« که در ایران با اسـتقبال 
گسـترده مخاطبان مواجه شـده بود، پس از اکران های 
موفق در کانادا، اسـترالیا، انگلسـتان و لبنان، این بار در 
سـوریه بـه اکـران در خواهـد آمد.اکران هـای عمومی 
فیلم بادیگارد از روز چهارشـنبه 31 شـهریور امسال در 
چهار سـانس در داراالپرا و سـالن کاندی انجام میشـود 
و مـردم سـوریه می تواننـد از این فیلم سـینمایی تأثیر 
گـذار اسـتفاده کننـد. فیلـم سـینمایی »بادیـگارد« به 
کارگردانـی »ابراهیـم حاتمـی کیـا« به روایـت زندگی 
یـک محافـظ مؤمن و انقالبی با بازی پرویز پرسـتویی 

می پـردازد . 

»نرگس مسـت« اولین تجربه بلند سـینمایی سـید 
جـالل الدین دری اسـت که در مرحله فیلمبـرداری به 
سـر می بـرد. عبـداهلل اسـفندیاری تهیه کننـده گفت: 
فیلمبـرداری ایـن اثـر تقریبا بـه نیمه نزدیک شـده اما 
تدوین آن آغاز نشـده اسـت .بازیگرانی که در این فیلم 
حضور دارند:سـعید پورصمیمی، سـیامک صفری، رضا 
فیاضـی، هومن بـرق نورد، متین سـتوده، امیرحسـین 
مـدرس، مهدی پاکـدل و میترا حجار.خالصه داسـتان 
فیلـم: داسـتان یـک سـازنده قدیمی تـار اسـت که در 
خانـه اش با گروه جوانی که تمرین موسـیقی میکنند، 

دارد. مراوده 

        »نرگس مست« در نيمه راه      سوریه ميزبان اکران »بادیگارد« 

بر پرده » ربـوده شده« 
سينماها



تئاتر -  تلویزیون
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اجرای »قدم زدن با اسب« در ارغنون

تجربـه  مسـعود  نخسـتین  اسـب«  بـا  زدن        »قـدم 
شـاه محمدی کارگـردان سـینما و تلویزیـون در حـوزه تئاتـر 
اسـت کـه از 26 شـهریورماه سـاعت 21 در سـالن ارغنـون 
بـه صحنـه می رود.علـی عسـکری و پریـا وزیـری در ایـن 
اثـر نمایشـی ایفـای نقـش مـی کننـد. داسـتان نمایـش در 
بـاره زن ومـرد چریکی اسـت که در سـال 54 در یـک خانه 
تیمـی بـه صـورت چشـم بسـته زندگـی می کننـد. آن دو به 
وسـیله رفقـای  سـازمان دسـتگیر وزندانـی شـده  و منتظـر 
محاکمـه هسـتند. جـرم آنهاخیانـت بـه خلـق و رفتارهـای 
سـخیف به خاطـر ابراز عشـق اسـت. سـایر عوامـل عبارتند 
از: نویسـنده، مسـعود شامحمدی،دسـتیار کارگـردان: حدیث 
هجرت،طـراح صحنه و لبـاس: مرواریدجواهریان، موسـیقی: 

پالیـز شـامحمدی،،صدابردار: صالـح حبیبـی و...

» طاعون« می آید

      پنجمیـن نمایـش تینـو صالحـی بـا نـام طاعـون از 13 
مهـر بـه مـدت 30 شـب در سـالن سـمندریان تماشـاخانه 

ایرانشـهر روی صحنـه مـی رود.
»طاعـون« قصـه مردمـان شـهری خیالـی اسـت کـه دچار 
مریضـی طاعـون شـده اند، طاعـون در قالب یک شـخصیت 
نمایشـی وارد شـهر شـده و حکومـت را در دسـت گرفتـه و 
مشـکالتی بـه وجـود می آورد.تینـو صالحـی، قبـل از ایـن ، 
نمایش هـای وو ، مـم و زیـن، ترنـج ، کیـارش  و فطرس را 
به صحنـه بـرده اسـت.بازیگران: رومینا اشـجاری، سـحرناز 
تومـاج  جمشـیدی،  پژمـان  سـعید،  بنـی  احسـان  افتـاده، 
دانش بهـزادی، ارغـوان راسـتی، پریسـا روز بهانی، مسـعود 

سـاالری، هومـن سـلطانی،علیرضا مهـران، و...

اجرای نمایش "منظومه" در  تاالر حافظ 

سریال »بازگشت« در بام گرگان 

در 13 قسـمت 40  تلویزیونـی کـه  ایـن مجموعـه        
بـرای  خانوادگـی  و  اجتماعـی  موضوعـی  بـا  و  دقیقـه ای 
پخـش در تلویزیـون آمـاده مـی شـود، در لوکیشـن هایـی 
چـون امامـزاده عبـداهلل )ع( و جنـگل توسکسـتان گـرگان 
تصویربـرداری شـد و بخـش زیـادی از تدوین آن نیـز انجام 
شـده اسـت. اوایل هفتـه آینـده تصویربـرداری »بازگشـت« 
به پایان خواهد رسـید . بازیگرانی چون حسـن پورشـیرازی، 
فریبـا کوثـری، کاوه خداشـناس، سـوگل طهماسـبی، امیـن 
گلسـتانه، مهـری آل آقـا  و زهـره حمیدی در ایـن مجموعه 
ایفـای نقـش دارنـد. در خالصه داسـتان آمده اسـت: زندگی 
می گـذرد با روزهـا و شـب هایش، بـا اتفاقاتش ، امـا بعضی 
از گذشـته هـا دوبـاره در آینـده اتفـاق می افتنـد و مـا را در 

زمـان گـم مـی کنند.   

»نی نی من« به زودی از شبکه دو 

      مسـابقه تلویزیونـی »نی نـی من« بـا محوریـت خانواده 
و کودک بـه زودی از شـبکه دو سـیما پخش می شـود.

 سـید امیر پروین حسـینی کارگـردان برنامه گفـت: از وجوه 
متمایـز کننـده این مسـابقه کـه در حـوزه خانـواده و کودک 
تولیـد مـی شـود؛ نحـوه تعامل بـا کودک و سـطح شـناخت 
والدیـن از فرزنـدان اسـت. وی بـا بیـان اینکـه بخش هـای 
مختلفـی بـا کمـک مشـاوران و روانشناسـان برای شـرکت 
کننـدگان در ایـن برنامـه تهیـه دیـده شـده؛ اظهار داشـت: 
افـزون بـر ایـن جوایـز متعـدد و متنوعـــــی نیـز بـرای 
خانـواده هایـی کـه موفـق به کسـب باالتریـن امتیاز شـوند 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. برنامـه »نی نـی مـن«  در 52 
قسـمت به زودی از شـبکه دو سـیما بـه روی آنتـن می رود.

عيدی تلویزیون به نوجوانان

تحصیلـی جدیـد  آسـتانه سـال  در  »امیـد«        شـبکه 
برنامه هـای خـود را بـرای نوجوانـان 12 تـا 18 سـاله روی 
و  کـودک  شـبکه  مدیـر   ، سرشـار  محمـد  می بـرد.  آنتـن 
نوجـوان گفـت: بـا راه انـدازی ایـن شـبکه، سـومین شـبکه 
کـودک و نوجـوان پخـش آزمایشـی خـود را در فرکانـس 
مجـزا و 12 سـاعت در روز از 11 صبـح تـا 11 شـب آغـاز 
روزهـای  در  امیـد  شـبکه  آزمایشـی  پخـش  کنـد،  مـی 
پنج شـنبه، جمعـه و دیگـر تعطیـالت رسـمی شـب خواهـد 
بود.وی گفـت: مجموعـه ای از برنامه هـای تلویزیونی زنده و 
ضبطـی، برنامه هـای مسـتند، فیلم هـا و سـریال های رئال و 
انیمیشـن، مسـابقه ها، نماهنگ هـا و دیگر قالب هـای متنوع 
تصویـری، برنامه هـای شـبکه امیـد را تشـکیل می دهند که 
براسـاس یـک منظومـه تربیتـی اسـالمی ایرانی می باشـد.

      نمایـش منظومـه، نمایـش برگزیده یازدهمین جشـنواره 
سراسـری تئاتر رضوی بـه کارگردانـی علی فرحنـاک از 28 
شـهریورماه بـه مـدت 14 شـب در تـاالر حافظ اجـرا خواهد 
داشـت. نمایـش منظومـه حکایت یک نیـروی جاذبه اسـت 
کـه انسـان ها را بـه سـوی خـود مـی کشـد. فقط کافیسـت 
اندکـی توجـه داشـت و بـاور کـرد کـه در پـس ایـن الیـه 
بیرونـی از زندگـی، چیزهـای پنهـان دیگری هم وجـود دارد 
کـه بـر رونـد وقایـع پیـش رو تأثیرگـذار اسـت. منظومـه به 
ایـن آدمهـا مـی پردازد.آدم هایـی که بـا فواصـل مختلف اما 
در نظمـی بی بدیل حـول همان نیـروی جاذبه مـی چرخند.

سـید محمد حسـینی، مهدی رکنـی، مهدی مـالک، صدیقه 
مشـایخی، عطـا منتظـری، فرزانـه خـان محمـدی، زهـرا 

فشـکی فراهانـی بازیگـران ایـن نمایش هسـتند.
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گروه »همنوازان فاخته« در »نوشهر« 

          گـروه موسـیقی »همنـوازان فاختـه« در اولین جمعه 
پاییزی 1395 در شـهر نوشـهر به اجرای کنسـرت میپردازد.

گـروه »همنوازان فاخته« به سرپرسـتی »خشـایار پارسـا« و 
خوانندگـی »محبعلـی بخشـی« در تاریـخ 2 مهـر ماه سـال 
جـاری در نوشـهر بـه روی صحنـه مـی رود. ایـن گـروه در 
کنسـرت های مختلف خـود به ژانـر های مختلف موسـیقی 
ایـران پرداختـه انـد و در این اجـرا با توجـه بـه توانایی های 
خواننـده ایـن گـروه »محبعلـی بخشـی« کـه بـه موسـیقی 
کالسـیک غـرب تسـلط دارد، قطعاتـی بـا سـبک موسـیقی 
دوره رادیویـی ایـران را کـه مشـهور بـه عصر ویلن میباشـد 
اجـرا مـی نماینـد. هدایـت کالری )نوازنـده بـم تـار و سـه 
تـار(، مهدی شـیخ )نوازنـده تـار(، آرمـان حیدریـان )نوازنده 

کمانچـه(، هامـون بهرامـی مقـدم، )نوازنده سـنتور(.

           کنسـرت کامریسـتی دال اسـکاال به دنبـال تعامالت 
فرهنگـی هـر چـه بیشـتر بـا کشـور ایتالیـا در تـاالر وحدت 
برگـزار مـی شـود. این اجـرا بـا توجه بـه اینکـه ایتالیـا مهد 
اپرا و سـازهای زهی اسـت و نبوغ بسـیاری در موسـیقی بی 
کالم در آن بـه بلوغ رسـیده انـد، از طراوت و لحـن آهنگین 
عالـی، کـه ویژگـی همیشـگی کنسـرت هـای دوره بلـوغ 
آهنگسـازهای ونیزی اسـت جان می گیرد.ارکسـتر مجلسی 
»کامریسـتی دال اسـکاال« در سـال 1982 تأسـیس شـد و 
متشـکل از موسـیقیدانانی از ارکسـتر »تئاتـرو آال اسـکاال« 
اسـت. این ارکسـتر در سـال 2012 »جایـزه ایسـیمباردی« 
کنسـرت  ایـن  کـرد.در  دریافـت  میـالن«  »اسـتان  از  را 
قطعاتـی از نوابغ موسـیقی ایتالیـا؛ آنتونینی ویوالـدی، کامیلو 

سـیووری و آنتونینـو بازینـی اجـرا خواهد شـد .

دونوازی سه تار و تنبک پویان بيگلر 

         آلبـوم »سـاز آیـان« دونـوازی سـه تار و تنبـک کاری 
از »پویـان بیگلـر« و »پژمـان حـدادی« توسـط موسسـه 
فرهنگـی هنـری پـرده هنـر موسـیقی روانه بـازار موسـیقی 
شـد.»آیان« به معنـی به حرکت درآمـده، بداهـه و در لحظه 
اسـت. »پویـان بیگلـر« نوازنـده تـار و سـه تـار وآهنگسـاز 
اسـت و تـا کنـون آلبـوم هـای »سـفر خامـوش«، »اشـک 
افشـان«، و... را منتشـر کـرده اسـت. بیگلـر درایـن آلبـوم 
سـه تـار نواختـه اسـت و »پژمـان حـدادی« بـا تنبـک او را 
همراهـی کـرده اسـت.»پژمان حـدادی« در حـال حاضـر 
یکـی از برجسـته تریـن نوازنـدگان تنبـک اسـت و در آثـار 
پرشـماری حضور داشـته اسـت. همنـوازی با اسـاتید بزرگی 
همچون »حسـین علیـزاده«و همـکاری با »گروه دسـتان« 

بخشـی از کارنامـه پربـار هنـری وی اسـت.

»هستی شناسی اجتماعی« در یک کتاب

اثـر سـیدعلی  اجتماعـی«  کتـاب »هستی شناسـی         
توسـط  ملـک زاده  مقدمـه محمدحسـین  بـا  فـرد،  سـیدی 
نشـر سـدید منتشـر شـد. ایـن اثـر در چهـار فصـل شـامل 
بیـان مسـئله، روش پژوهـش و معرفـی مفاهیـم اساسـی، 
اسـالم،  جهـان  در  اجتماعـی  امـر  هستی شناسـی  مسـئله 
و  اجتماعـی در جهـان غـرب  امـر  مسـئله هستی شناسـی 
بیـان نظریـه مختار اسـت. کتـاب حاضـر به صورت فشـرده 
مسـئلۀ  بـاب  در  تأثیرگـذار  نظریـات  و  دیدگاه هـا  برخـی 
هستی شناسـی اجتماعـی را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. 
نظریاتـی کـه هم شـامل دیدگاه های اندیشـمندان مسـلمان 
غـرب  جهـان  در  مسـئله  ایـن  تاریخـی  سـیر  بـه  هـم  و 
می پـردازد . چـاپ اول ایـن کتـاب در 184 صفحـه و بـه 
قیمـت 130 هزار ریال در تابسـتان 95 منتشـر شـده اسـت. 

کتاب شش جلدی حکمت سياسی اسالمی

          کتـاب شـش جلـدی »حکمـت سیاسـی اسـالمی، 
مفاهیـم بنیادیـن«، بـه اهتمـام دکتـر علی اکبـر علیخانـی 
منتشـر شـد. این اثـر، حاصـل یـک طـرح پژوهشـی درباره 
مفاهیـم بنیادیـن فلسـفه سیاسـی اسـالمی اسـت کـه بـه  
منظـور بازخوانـی و تحلیـل میـراث عقالنـی و اسـتداللی 
حکیمـان و اندیشـمندان مسـلمان، بـا مسـئولیت دانشـکده 
مطالعات جهـان، بـه اجـرا در آمد.احیای ارزش های سـازنده 
عناصـر تمدنـی ایرانـی اسـالمی، بسـترهای نظری فلسـفه 
سیاسـی و علـم مدنـی اسـالمی، بازخوانـی سـنت عقالنیت 
اسـالمی- ایرانـی و کاهـش سرمایه سـوزی، گام برداشـتن 
بـه سـوی سرمایه سـازی در حـوزه سیاسـت، از دغدغه های 

منجـر بـه تولیـد ایـن مجموعـه بوده اسـت.

»ایران سرزمين شکوه و زیبایی« به پنج زبان

       کتاب »ایران سـرزمین شـکوه و زیبایـی« با موضوعات 
مختلـف در راسـتای معرفی ایران، توسـط معاونـت فرهنگی 
مرکـز روابـط عمومـی و اطـالع رسـانی سـازمان میـراث 
زبـان  پنـج  بـه  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
انگلیسـی، عربـی، اسـپانیایی، ایتالیایـی و فرانسـوی منتشـر 
شـده اسـت. ایـن کتـاب بـه معرفـی ایـران از نـگاه مـدرن 
پرداختـه و حـاوی محتـوای اطالعاتـی و عکسـهای مرتبط 
اسـت. معرفی ایران مدرن، بررســـــی حـوزه های صنعت، 
علـوم و تکنولـوژی، سـرگرمیها و گردشـگری ماجراجویانـه 
بـا معرفـی ورزش هـای آبـی دریایـی و رفتینـگ، معرفـی 
غذاهـای ایرانـی، معرفـی 21 اثـر ثبـت جهانـی، مفاخر ادب 
ایران زمین، صنایع دسـتی، گردشـگری سـالمت و توریسـم 

مذهبـی از دیگـر بخـش هـای ایـن مجموعه اسـت.

اجرای ارکستر مجلسی اسکاال 
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