
این روزها شــبکه های اجتماعــی در تمام وجوه 
زندگی انســان سرک می کشــند و خصوصی ترین 
بخش ها در معرض قضاوت عمــوم قرار می گیرد، 
این مسئله باعث برمال شدن تناقضات حرف و عمل 

بسیاری می شود که مردم نام ریا به آن می دهند .
به سراغ آقای محمود ابراهیمی کارشناس مسائل 
دینی و مدرس روانشناســی رفتیــم و در مورد این 

معضل فرهنگی از او سوال کردیم:
ریادرکدامبسترشکلمیگیرد؟

بی راه نیست که ادعا کنیم دورویی بیشتر به خاطر 
ظاهرســازی های اجتماعی اســت. اصال کسی در 
منزل و در میان اعضای خانواده  اش این کار را انجام 
نمی دهد، زیرا به قول معروف دستش برای همه رو 

شده و قدرت ظاهرسازی ندارد.
بنابراین اولین نکته این اســت که متوجه باشیم، 
دورویــی ویژه محیــط بیرون از خانه اســت یعنی 
انســان ها در بین دوست، آشنا، همکار، همسایه و... 

با توجه به شناختی که از یکدیگر دارند، ظاهرسازی 
کمتر یا بیشتری خواهند داشت.

البته طبق آموزه های دین اســالم که بر دوری از 
نفاق و دورویی تاکید کرده است، بیشتر ویژگی های 
ناپسند فردی و اجتماعی از این مسیر می گذرد که با 
این صفت زشــت همراه هستند. فرقی نمی کند که 
این دورویی فقط در منزل اتفاق بیفتد یا تنها در میان 

مردم این گونه رفتاری مشاهده شود.
به هر حــال خانواده به عنوان اولین کانون تربیتی 
باید این صفت زشت را قبل از ورود اعضا به اجتماع 
در بین خود سرکوب کند. پدر و مادر باید مراقب نفاق 
درونی خود و فرزندانشان باشند تا در آینده به عنوان 

یک ملکه ذهنی و رفتاری در جامعه پیاده نشود.
آنچــهدوروییونفاقبــرایجامعهبه

ارمغانمیآوردچیست؟
گسستاجتماعی،نتیجهنفاقاست.

هــر اجتماعی به وحدت افراد خود نیاز دارد. تصور 

کنیــد که این نیــاز مهم با یکســری ویژگی های 
زشــت مانند دروغ، غیبت، دورویی و... از بین برود، 
به طور حتم کسی از ماندن در جامعه ای با این ویژگی 
استقبال نخواهد کرد و حتی ستون های حیاتی زندگی 

و هم زیستی از بین خواهد رفت.
از همین رو، قرآن کریم با همان نگاه ژرف و عمیق 
به این پدیده ناپسند هشدار جدی می دهد و در آیه۴ 
سوره منافقون می فرماید: » چون آن ها را ببینی تو را 
از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به 
سخنشان گوش می دهی گویی چوب هایی هستند به 
دیوار تکیه داده هر آوازی را بر زیان خود می پندارند، 

ایشان دشمنانند، از آن ها حذر کن ...«.
این یکی از چند نمونه هشدارهایی است که قرآن 
کریم درباره نفاق و منافق بیان می کند که آن قدر به 
این امر مهم دغدغه دارد که به طور مثال در ســیزده 
آیه از آیه های ابتدایی ســوره بقــره درباره این افراد 
ســخن می گوید. همچنین با توجه به اینکه رسول 
خدا)ص( می فرماینــد: »بدترین بندگان خدا در روز 
قیامت، کســی خواهد بود که در دنیا دورو باشد و از 
آنجا که دورویی بیراهه اســت و انسان و جامعه را از 
مسیر درست منحرف می کند«. حضرت علی)ع( نیز 
هشــدار می دهند که از فردی با این ویژگی دوری 
کنیم زیرا این افراد که درونشــان بیمار و ظاهرشان 
ســالم و بی عیب اســت، هم گمراه هســتند و هم 
گمراه کننده؛ و از طرفی هم خودشان لغزیده اند و هم 

دیگران را می لغزانند.
هرپنهانکاریایودورشــدنازباطن

دوروییاست؟

بعضی ها هرگونه مخفی کاری را نفاق و دورویی 
بدانند درحالی که این گونه نیست.

هر انسانی ممکن است روزی حالت غم یا شادی 
داشــته باشــد، حاال اگر خبر خوبی به شما بدهند، 
به طورحتم خوشحال خواهید بود حاال اگر قرار باشد 
به مجلس ترحیم کسی بروید، دست کم این حالت را 

در آنجا نخواهید داشت.
شاید بعضی ها به شما خرده بگیرند و این را دورویی 
حســاب کنند که تا دو دقیقه پیش خوشحال بودید 
و حاال ١٨٠درجه تغییر کردید اما مطمئن باشید که 
کارتان درست است. حتی ممکن است چیزی را در 
ســینه خودتان حفظ کنید و به دیگران نگویید، این 
مخفی کردن هم نفاق نیســت زیرا نفاق و دورویی 
مورد نظر همان مخفی کردن باطن بد و ظاهر سازی 
خوب است و به همین علت نمی شود این نسخه را 
برای هر پنهان کاری، پیچید. بنابراین، بعضی کتمان 
و پنهان کردن ها خوب اســت. به طور مثال، اگر شما 
نماز شب می خوانید یا کار خیری انجام داده اید، نیازی 
به افشا و جار زدن نیست و اتفاقا خبر دادن به مردم 

دورویی و خودنمایی است.
راهدورشدنازاینمعضلچیست؟

اگر دچار این مشکل بزرگ شده باشید به طور حتم 
برای خروج از آن دنبال راهی می گردید که دیگر با 

این صفت ناپسند حتی روبه رو هم نشوید. 
مبارزه با یک ویژگی نهفته در وجود انسان که اگر 
کنترل نشود، به هیکل خوش تراش انسانی ضربه وارد 

می کند و نتیجه نادرستی را در پی خواهد داشت.
برای فرار از دورویی اولین گام شناسایی کارهایی 

اســت که موجب نفاق و دورویی می شود  . فراموش 
نکنید که صاحب نظران معتقدند آدم منافق شمشیر را 

از رو نمی کشد بلکه از پشت خنجر می زند.
اصال انســان منافق به خدا توکل ندارد و هرروز 
پوســت می اندازد و رنگ عوض می کند. شــناخت 
همین چند نشانه کافی است که ما این گونه نباشیم 
و دورو نشویم. به نظر می رسد مرحله بعدی که باید 
برای دوری از نفاق در پیش گرفت، تقویت شخصیت 
خانوادگی و اجتماعی اســت. یعنی اگر انسان بتواند 
شــخصیتی قــوی و نیرومند داشــته و از خودش 
 ضعف نشــان ندهد، به ظاهرسازی نیازمند نخواهد 

شد. 
به عبارت دیگر، کسی که خود را تحقیر کند و برای 
خودش ارزشی قائل نباشد، از ابزاری به نام دورویی 
بهره خواهد برد و شاید همین امر مهم ترین نکته در 
ورود به چاه نفاق است. بی شک ایمان و معنویت راه 
و شیوه درست در مسیر زندگی است. پیشنهاد شده 
که برای دوری از ظاهرسازی این تکیه گاه مهم را از 

دست ندهید.
  به عبارت دیگر چشــم امید مومن، خداست و به 
خود اجازه نمی دهد که برای رسیدن به خواسته هایش، 
دل هر کسی را با هر شیوه ای به دست آورد. همچنین، 
زیاده خواهی ها موجب می شود که انسان به دورویی 
رو بزند. این دســته از افراد به هر وســیله ای چنگ 
می زنند تا به هدفشان برسند در حالی که اگر قناعت 
کنند و به همــان چیزی که دارند قانع باشــند، به 
اســتفاده از ویژگی های زشــتی مانند چاپلوسی و 

دورویی دچار نخواهد شد.
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خانه سینما ضمن عرض تسلیت به خانواده زنده یاد وحید نصیریان، انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران و اعضای جامعه اصناف سینمای ایران اعالم کرد که مراسم تشییع این 
هنرمند فقید ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه 8 مرداد ماه از ساختمان شماره ۲ خانه سینما )خیابان وصال-تقاطع طالقانی( برگزار می شود. پیکر او پس از تشییع در زادگاهش )تبریز( 
به خاک سپرده خواهد شد. وحید نصیریان شامگاه 5 مرداد ماه به دلیل سکته قلبی درگذشت. ساخت تعدادی از فیلم های کوتاه: »سه قطره خون«،»بت ابدی«،»ضد نور«،»حفره«، 

»جای دیگر« و نیز نویسندگی و کارگردانی انیمیشن بلند سینمایی »قلب سیمرغ« را برعهده داشته است.
او کسب جوایز متعدد ملی و بین المللی و همین طور داوری بیش از 5۰ جشنواره ملی و بین المللی فیلم و انیمیشن را در کارنامه هنری اش داشت.

هر عرصــه ای در هنر نیاز بــه مولف دارد، 
مولف نه فقط به معنــای نگارنده کتاب بلکه 
به معنای کســانی که قواعدی نو و قابل تامل 
ارائه کند که تا نســل ها قابل اتکا باشد یکی 
از بزرگان ســینمای جهان که به حق مولف به 
شمار می آید اینگمار برگمان است که امروز نیز 

زادروز اوست.
کیشلوفسکی درباره برگمان می گوید: »این 
مرد از جمله معدود کارگردان هایی اســت که 
به اندازه داستایوفســکی و کامو از »سرشــت 

انسان« سخن به میان آورده است«.
وی معمــوال فیلمنامه هایــش را شــخصا 
می نوشت. سعی می کرد با کمترین بودجه فیلم 

را بسازد. پیش از آنکه نگارش را آغاز کند، ماه ها به فیلمنامه فکر می کرد. فیلم های اولیه 
او با احتیاط بســیاری طراحی شده اند و بیشتر بر اساس فیلمنامه های خود یا با همکاری 
فیلمنامه نویسان دیگر هستند. با گذشت زمان حتی اجازه بدیهه گویی را نیز به هنرپیشه ها 
می داد. در فیلم های برگمان شــاهد اســتفاده دینامیک از سایه ها، استفاده از نمای بسته 

صورت و ساعت هستیم که این امر تبدیل به نوعی نشانه برای فیلم های او شده است.
در ســوئد و با دلبســتگی و ارادتی عمیق به فرهنگ و مردم کشورش فیلم ساخت که 
بعدها با متهم کردنش در اداره مالیات ضربه سنگین روحی خورد و از کشور خود مهاجرت 

کرد.
نخســتین فیلمش در سال ١9۴5 با عنوان "بحران" بود که پای او را از تئاتر به سینما 

بازکرد که در ابتدا به موقعیت آنچنانی نیز دست پیدا نکرد.
برگمان در سینما و تلویزیون نخستین تجربیاتش برخالف کارنامه ای که از او در ذهن 
سینمادوستان به جا مانده به کارهای کمیک و مشکالت دخترها و پسرها و جنس مخالف 

پرداخت.
تا اینکه با نامه ای از دوست خود اندرسون مواجه شد که برای او نوشت "وقت آن رسیده 
که تجربه جدیدی را در نوشتن کسب کنی!" و اینگونه شد که نخستین فیلم جدی او با 
تحسین های منتقدین و تماشاگران مواجه شد و خبر از نابغه ای جدید در بین نویسندگان 

و همچنین کارگردان ها می داد.
آنفیلممهرهفتمبهسال1957بودکهاورااینچنینمشهورکرد

برگمــان رفته رفته با ســه گانه "همچون در یک آئینه"،"نور زمستانی"و"ســکوت" 
دغدغه های خود را در فرمی از سینمای مدرن تا به آنجا پیش برد که طولی نکشید تبدیل 
به یک ســینماگر مولف شد، این سه گانه برایش جایزه اسکار فیلم همچون در یک آئینه 
را در پی داشت، برگمان 9 بار دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در ١9۷١ مفتخر به 

دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری یادبود ایروینگ. جی. تالبرگ شد.
اما مطمئنا نقطه عطف فیلمسازی او تجربه 
توت فرهنگی های وحشی است که دغدغه های 
دوران کودکی اش را با نامی نوســتالژیک به 
تصویر در می آورد، برگمان اکنون سینماگری 

بزرگ و البته گمنام )!( در جهان بود.
فانی و الکســاندر به گفته بسیاری وصیت 
نامه هنــری او بود امــا با فیلــم تلویزیونی 
ســاراباند در سال 2٠٠3 به همه ثابت کرد که 
اشتباه کرده اند و هنوز در سن ٨5 سالگی هم 

وصیتش پایان نگرفته است.
سرانجام در روز دوشــنبه 3٠ ژوئیه 2٠٠۷ 
در خانه اش در شــهر فارو در کشور سوئد –

جایی که بســیاری از فیلم هایش را ساخت- و 
تمام رویاها و دغدغه هایی که در طول عمر ٨9 ساله خود درباره مرگ و به آن می اندیشید، 

به حقیقت پیوست و بازی شطرنج او با شوالیه مرگ به پایان رسید.
تمام تکنیک های تصویر و حتی عکاســی را در فیلم هــای او می توان دید، تا جایی که 
همچنان قابل استناد و ارجاع می باشد، سبک اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم از مشهورترین 
و بهترین شیوه ها و سبک های موجود در فیلم های »برگمان« می باشند. جالب است بدانید 
این کارگردان متفاوت، به مدت 2٠ ســال با یک گــروه بازیگر و عوامل فنی کار کرده، 
بازیگرانی که زیاد مشهور نبودند و از حواشی و جنجال به دور بوده اند.»اینگمار برگمان« 
کارگــردان فوق العاده بداخالق و به »کارگردان شــیطانی« معروف بوده اســت. گفته 
می شود، سر صحنه فیلم برداری اش هیچ آشنا یا غریبه ای را راه نمی داده است.بعضی ها از 
طغیان های ناگهانی برگمان نالیده و شکوه کرده اند که گاه تلفن را از دیوار کنده و صندلی 
را به طرف شیشــه ها پرتاب کرده است. او در خصوص این سخت گیری هایش این گونه 
از خــود دفاع کرده و با نطقی ماندگار همه چیز را به نفع خود تمام کرده اســت و جامعه 
کارگردانان را وادار به تحسین می کند، او می گوید: »می دانید فیلم سازی یعنی چه؟ یعنی 
هشــت ســاعت کار )تازه جناب برگمان منصف بوده و نیمه پر لیوان را دیده است، چون 
دیگر دوران هشت ساعت کار گذشته است( مشقت بار روزانه برای تولید سه دقیقه فیلم 
مفید )نکته سنجی و دقت شگفت انگیز او قابل توجه است، آن هم در دورانی که ١5 روزه 
تله فیلم می ســازند و آنتن پر می کنند.( از آن هشــت ساعت کار مداوم، شاید ده، دوازده 
دقیقه اش، تازه اگر شانس بیاورید، خالقیت واقعی است. باید بازیگرها و خودتان را در یک 
جور پیله سحرآمیز نگه دارید، تا شاید بدعتی به وقوع بپیوندد و خالقیتی شکل گیرد پس 
بهتر نیســت با چنگ و دندان از این روزنه امید و نور استفاده کرده و برای نگهداری اش 
دســت به هر عمل ســخت گیرانه ای بزنیم.« »اینگمار برگمان« کتابی به نام »فانوس 
خیال« در ســال ١9٨٨ نوشته اســت که مربوط به خود و زندگی اش می باشد، البته این 
کتاب مانند دیگر آثار زندگینامه ای نیســت و سرشــار از اســتعاره و رفت و برگشت های 
بی وقفه می باشد. این کتاب ترجمه ای است از حسب حال اینگمار برگمان )به قلم خودش( 

با ترجمه مسعود فراستی و مهوش تابش.
در پیشگفتار کتاب )به قلم مترجمین( چنین می خوانیم:

فانوس خیال، زندگی نامه یک انسان عادی است به قلم خودش، که در کودکی شیطنت، 
در نوجوانی طغیان، در جوانی خطاهای بسیار، در میان سالی احساس گناه و در سالخوردگی 

آرزوی جبران گذشته ها را دارد. 
او مردی است که در هفتاد سالگی، از خودش، خانواده اش، تجربه هایش، احساساتش و 
ضعف هایش، صریح و بی پرده و گاه گزنده و نقادانه ســخن می گوید، بی آنکه ادعای حل 
مسائل هستی را داشته باشد. حتی ادعای حل مسئله یک انسان معمولی دیگر را هم ندارد.

هر چند که چراهای بی پاسخ بسیار برای خودش دارد، چراهایی در باب زندگی، مرگ، 
عشــق و ...این مرد ســوئدی پرکار و خالق که اکنون بیش از هفتاد سال زندگی و ده ها 
فیلم و نمایشنامه پشت سر دارد، اینگمار برگمان کارگردان بزرگ و پرآوازه سینمای جهان 

و تئاتر سوئد است. 
ازمتنکتاب:

وقتی پشت میز تدوین، نوار فیلم را قاب به قاب مرور می کنم، هنوز آن حس سحرآمیز 
گیج کننده کودکیم را احساس می کنم؛ در تاریکی گنجه لباس ها. به آهستگی از قاب ها، 
یکی پس از دیگری می گذرم، تغییرات غیر محسوس را مشاهده می کنم؛ باد، هر حرکت را 
تندتر می کند. سایه های الل یا گویا، بدون طفره به سوی نهانی ترین اتاق من می چرخند 

. . .
هنــوز می توانم در میان دورنمای کودکی ام گردش کنــم و دوباره نورها، بوها، آدم ها، 

اتاق ها، لحظه ها، حرکت ها، آهنگ صداها و اشیا را تجربه کنم.

آیا ریا معضل گریبان گیر این روزهای ما شده است؟

وحید نصیریان 
فردا به آرامگاه 

ابدی بدرقه 
می شود

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

اکران دو فیلم مســتند »مادر زمین« بــه کارگردانی 
مهنــاز افضلی و »پنبه تــا آتش« بــه کارگردانی بهرام 
عظیم پــور و تهیه کنندگــی مجتبــی میرتهماســب از 
 11 مردادمــاه در گــروه ســینمایی هنــر و تجربه آغاز 

می شود.
مســتند »مادر زمین« نگاهی به زندگی و کار مشترک 

دکتر هایده شــیرزادی و همسرش ادموند لمپگز و تالش 
آن ها بــرای قطع کامل دفن زباله های شــهری و تبدیل 
پسماند به بیوکمپوست و تولید کود آلی برای کشاورزی 

ارگانیک است.
مســتند »پنبه تا آتش« زندگی صنعت گر نخبه کشور، 
علی اصغر حاجی بابا را روایت می کند. کسی که کار کردن 
را از دوران کودکی و با لحاف دوزی آغاز کرد و در مســیر 
پر ماجرای زندگی توانست راه کسب وکار مستقل خود را 

در صنعت باز کند.
این دو فیلم مســتند به صورت همزمان در یک سانس 
از 11 مردادماه در سینماهای گروه هنر و تجربه به روی 

پرده می رود.
اکران مســتندهای »شاعران زندگی«، »طبرستانی ها« 
و »بنیان گذار محک« از فیلم های مســتند کارستان نیز 

همچنان ادامه دارد.
فیلم های مســتند »کارســتان« باهدف ثبت و روایت 
تالش کســانی کــه در رویارویی با چالش های بســیار، 
توانســته اند معنــای کار را حرمت بخشــند و دانش و 
تجربه هایشــان را ثبت و منتقل کنند، می تواند الگوهای 
با ارزشــی برای کل جامعه به خصوص جوانان باشد. این 
فیلم ها با مشــاوره رخشــان بنی اعتماد و تهیه کنندگی 
 مجتبــی میرتهماســب در بخش خصوصی تولید شــده 

است.

سریجدیدنمایشگاهها:
آ: نمایشگاه "پروســه )مجموعه ی دوم(" با ارائه آثاری از  برنا 
ایزدپنــاه، پویا پرهیزکار، ســهیل دانش اشــراقی، علی ذاکری، 
امیرحسین قدسی، فرشاد مهدی زاده، احمد بطحایی، رضا ندیمی و 
بیژن نعمتی شریف ۷ تا ١3 مرداد در خیابان کریم خان زند، خیابان 
عضدی )آبان جنوبی(، کوچه اردشــیر ارشد، شماره ۷ به تماشا در 

می آید.
اُ:  اولین نمایشگاه "سه در سه" در تابستان 96 با ارائه آثاری از 
شهرزاد جهان، مونا مطهریان و پریناز شفیع زاده 6 تا ١۷ مرداد ماه در 
گالری اُ به نشانی خیابان ویال )نجات اللهی(، کوچه خسرو،  پالک 

۴6 ، برپاست.
پروژههایآران: دومین نمایشــگاه گروهــی گروه هنری 
برجاس در گالری پروژه های آران با ارائه آثاری از حمید اســدزاده، 
فروزان ســلیمانی، مصطفی معصومی، اکبر راد، شقایق شعبانی، 
علی فاضلی و فرزانه قلی زاده 6 مردادماه تا 3 شــهریور در خیابان 
نوفل لوشــاتو، کوچه لوالگر، پــالک 5، ورودی حیــاط میزبان 

عالقمندان به هنرهای تجسمی است.
ثالث:گالری ثالث 6 تا ١٨ مــرداد در خیابان کریم خان، بین 
ماهشــهر و ایرانشــهر ، پالک 2۴٨ میزبان مجسمه های آسمان 

اورعی با عنوان "موجودیت" است.
شیرین: نمایشــگاه های انفرادی نقاشی با عناوین "تکرار" و 
هفت پیکر با ارائه آثاری از تارا عیوق و نفیسه معینی 6 تا ١٨ مرداد 
در گالری شــیرین یک و دو در خیابان کریم خان، خیابان سنایی 

کوچه سیزدهم، پالک 5 برقرار است.
الله: نمایشگاه گروهی "رنگ و درنگ" با آثاری از 5۷ هنرمند 
جوان به انتخاب پژمان رحیمی زاده در نگارخانه الله برگزار می شود. 
عالقه مندان برای بازدید می توانند از ۷ تا ١۷ مرداد ماه ســاعت 9 
 تا ١3 و ١۴ تا ١9 به اســتثنای ایــام تعطیل به این مرکز مراجعه 
کنند. در این نمایشــگاه آثاری از رعنا آذرمنش، نرگس ابراهیمی، 
مریم استکی، ثمین امید یزدانی، زینب امینی، مهناز بختیاری جم، 
ریحانــه بهزاد، مریم تاروردی، اعظم ترشــیزی، حدیث جزایری، 
مرضیه جعفرپور، فرشــته جعفــری فرمند، بهناز جلــدی، الهه 
جوانمرد، سپیده حسینی راد، عباس خانقلی، سمیرا خدایی، سحر 
دانشــی، مهسا درت التاج تهرانی، معظمه دهقانی، ساقی ذاکرنژاد، 
فاطمه رحمانی، سعیده رضایی بدر، شیما زارعی، مهسا زعیم، سارا 
ســاواالن پور، مهرزاد سبزواری، انیس سلطانی، تهمینه سلیمانی، 
مریم ســیف، گلی صفری، نازنین طهائی، نرگس طهماســبی، 
شــیوا عاصمی، سولماز عبدیان، ستوده عسگری، نسترن عنبری، 
غزل فتح الهی، فروغ فروزنده، فاطمه قاسمی، آیدا گلچین، رومینا 
گودرزی، ملیحه محمدیان، فرزانه محمودی، الهه مرادی، مهدی 
مزرعه فراهانی، غزل مزینانی، سمیه مکی نژاد، سارا میاری، مریم 
میرزاجانی، آیدا نوری، الناز نیکنام، آیدا ویژه و پژمان رحیمی زاده به 
نمایش درخواهد آمد.گالری الله در ضلع شمال شرقی پارک الله 

جنب هتل الله واقع شده است.
ادامهنمایشگاههایپیشین:

گلستان: رویداد تابستانی "صد اثر صد هنرمند" که برای بیست 

و پنجمین سال پیاپی از جمعه سی ام تیر ماه در گالری گلستان آغاز 
به کار کرده و در آن 25۷ اثر با تنوع چشــمگیر فرم و محتوا ارائه 
شده است. این نمایشگاه تا 25 مرداد در گالری گلستان به نشانی 
دروس، خیابان کماســایی، پالک 3۴ دایر اســت و تنها روزهای 

پنجشنبه تعطیل خواهد بود .
محسن:مجموعه ای از آثار مجســمه، طراحی و نقاشی سه 
هنرمند جوان، میالد جهانگیری، ناهید بهبودیان و سهیل مختار، با 
عنوان "بختک" در گالری محسن به نمایش درآمد. این نمایشگاه 
به بررسی ارتباط بین تاریخ، طبیعت، شهود و روایت می پردازد. این 
نمایشگاه تا ١٨ مرداد ماه ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه 

نوربخش، بلوار مینای شرقی، پالک ۴2 برپاست.
هوم: "مارسمیولوژی" عنوان نمایشگاه نقاشی های میترا نابغی 
است که تا 2۷ مرداد در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، 

شماره2، طبقه اول برگزار می شود.
شمس: نمایشگاه کلکسیون ویژه گالری شمس تا ١6 مرداد ماه 
همه روزه به استثناء پنجشنبه ها جهت بازدید عموم دایر است. در 
این نمایشــگاه آثاری از نصراهلل افجه ای، احمد اسفندیاری، ناصر 
اویسی، آیدین آغداشــلو، فریدون آو، رضا بانگیز، بهمن بروجنی، 
صادق تبریزی، ژازه تباتبایی، کیخسرو خروش، خسرو خورشیدی، 
رضا درخشــانی، کامبیز درمبخش، بهرام دبیری، یوسف رضایی، 
سهراب سپهری، جمشید سماواتیان، مریم سالور، عربعلی شروه، 
جالل شــباهنگی، ناصر عصار، مسعود عربشاهی، علی عابدینی، 
محمد هادی فدوی، یحیی فیوضی، حسین قوللر آغاسی، حسین 

کاظمی، عباس کیارستمی، حسین کاشــیان، سیاوش کسرایی، 
فریده الشایی، رضا مافی، منوچهر معتبر، سیراک ملکنیان، منوچهر 
نیازی، وارطانیــان، هاکوپیان، ف. اخالقی، فیروزه بختیاری، علی 
جمشیدی، محسن حجازی، حمیده رضوی، علی روستاییان فرد، 
مریم رحمانی، علیرضا سعادتمند، شهباز سلمانی، فاطمه ستاره، هیرو 
شیخ االسالمی، سپیده شاه حسینی، الهه صالح، ناصر عزیزی، هونیا 
عباسی، عسل فالح، رعنا فرنود، احمد مقدسی، فرامرز مختارپور، 
همایون موسوی، ساغر مسعودی، هانی نجم، سپیده نژاد ستاری، 

بهنام ولدوند در معرض نمایش و فروش قرار می گیرد.
 گالری شمس در خیابان پاسداران شمالی، روبروی پارک نیاوران، 
ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، پالک ١٠، طبقه 
دوم واقع گردیده است. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر 
 می توانند از طریق تلفن 222٨۴٠56 با گالری شــمس در ارتباط 

باشند.

دور دوم مجموعه کنسرت های »چند شب« با عنوان 
»چند شــب کمانچه« در تاالر رودکی تهران میزبان 

عالقه مندان موسیقی ایرانی می شود.
به گزارش مســتقل دور دوم مجموعه کنسرت های 
پروژه »چند شب« طی روزهای 2١، 22 و 23 مرداد ماه 
ســال جاری با عنوان »چند شــب کمانچه« در تاالر 
ایرانی  رودکی تهران میزبان دوســتداران موســیقی 

خواهد بود.
افشــین معصومی مدیر موسســه فرهنگی هنری 
»نغمه حصار« با اعالم این خبر بیان کرد: خوشبختانه 
اجــرای دوره اول این پروژه که ماه گذشــته با عنوان 
»چند شب تار« در تاالر رودکی برگزار شد با استقبال 
خوبی از ســوی مخاطبان مواجه شــد و این برای ما 
باعــث افتخار و خوشــحالی بود که طــی این برنامه 
هنرمندانی چون کیهــان کلهر، داریوش طالیی، علی 

بهرامی فرد، ســعید نایب محمدی، شــروین مهاجر، 
محمدرضا فیاض به تماشــای کنســرت ها نشستند. 
وی گفت: در این روزهایی که برگزاری کنسرت فقط 
شــکل تجاری به خود گرفته و اغلــب تولیدکنندگان 
بیشــتر به فکر تکثیر آثار هســتند تا بــا ثبت رکورد 
بیشترین ها را به اثبات برسانند، شنوندگانی هستند که 
گوش جان به سرچشــمه هنر موسیقی می سپارند. به 
هر ترتیب موســیقی ای که مــا در این پروژه ارائه می 
دهیم موســیقی خاصی است که شنونده خاصی را هم 
می طلبــد و امیدوارم با برنامه ریــزی که در این زمینه 
انجام گرفته بتوانیم به ســهم خــود و حضور برخی از 
هنرمندان برگزیده موسیقی کشورمان نقشی در اعتال 

و گسترش موسیقی ایرانی به ویژه تک نوازی باشیم.
معصومی با اشــاره به برنامه های آینده پروژه »چند 
شب« توضیح داد: مجموعه کنسرت های »چندشب« 

با هدف یادآوری ریشــه های اصلی موســیقی در ١2 
دوره طراحی شــده که در هر دوره به یک ساز از حوزه 
موسیقی ایرانی، کالسیک و نواحی خواهیم پرداخت. در 
دوره دوم نیز که با عنوان »چند شب کمانچه« برگزار 
می شــود هنرمندان شرکت کننده به کمانچه نوازی در 

شیوه ها و بیان های متفاوت می پردازند.
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، اسامی هنرمندان 
و برنامه کنســرت های »چند شب کمانچه« به ترتیب 

زیر اعالم شده است:
شــنبه 2١ مرداد )ساعت 2١ (: شروین مهاجر، المیرا 

مردانه، رضا پرویززاده
یکشــنبه 22 مرداد )ســاعت 2١ (: هادی منتظری، 

هومان رومی، حسام اینانلو
دوشنبه 23 مرداد )ساعت 2١ (: فرشاد صارمی، سامر 

حبیبی، صبا علیزاده

هفته نمایشگاه های عجیب گروهی در گالری های تهران

کمانچه نوازان
 به رودکی می آیند

طــرح »تابســتانه کتــاب« از 15 مردادماه در 
کتاب فروشــی های عضو این طرح در سراسر کشور 

آغاز به کار می کند. 
طرح »تابستانه کتاب« با شعار »این چنین دوست 
کتاب اســت از او دســت مدار« از 15 مردادماه در 
کتابفروشی های سراســر کشور آغاز می شود که بر 
این اســاس عالقه مندان و خریداران کتاب با همراه 
داشــتن کارت ملی، می توانند از تخفیف ۲۰ تا ۲5 
درصدی خرید کتاب در این طرح تا ســقف یکصد 

هزار تومان استفاده کنند.
گفتنی اســت، ثبت نــام کتابفروشــی ها برای 
مشارکت در طرح »تابستانه کتاب« تا دهم مردادماه 
تمدید شده است و کتابفروشان می توانند با مراجعه 
به سایت ketab. ir نسبت به ثبت نام خود اقدام 
کنند. الزم به ذکر است که مهلت تعیین شده برای 
ثبت نام در طرح »تابستانه کتاب« تمدید نمی شود.

تاکنون ۷۳۴ کتابفروشــی از ۳1 اســتان کشور 
متقاضی شرکت در طرح »تابستانه کتاب« هستند 
که از این تعداد 58۴ کتابفروشی از مراکز استان ها و 
15۰ کتابفروشی از شهرستان ها عضو طرح شده اند.

اســتان تهران با 1۳۰ کتابفروشــی تاکنون در 
صدر بیشترین مشارکت کتابفروشــی ها قرار دارد 

و اســتان های قم، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، 
کردستان، آذربایجان شــرقی، کرمان، خوزستان، 
مازندران، گیالن، همدان، یــزد، آذربایجان غربی، 
کرمانشاه و خراســان جنوبی در جایگاه های بعدی 

قرار گرفته اند.

آغازطرح»تابستانهکتاب«از15مردادماه نمایش دو مستند دیگر »کارستان« از 11 مرداد

برگمان هر آنچه رویا بود را
 به حقیقت مبدل کرد


