
مراسم نکوداشت »فخری ملک پور« نوازنده و مدرس پیانو 
پنجم شهریورماه با حضور برخی هنرمندان و عالقه مندان به 

موسیقی ایرانی برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی موسســه فرهنگی - هنری »راد 
نواندیش«، مراسم نکوداشت استاد فخری ملک پور - نوازنده 
و مدرس پیشکســوت پیانو - در تــاالر وحدت تهران برگزار 

می شود.
در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان 
موسیقی برگزار می شــود، هنرمندانی مانند محمد اسماعیلی 
و سعید ثابت به هم نوازی ســنتور و تمبک می پردازند. حریر 
شریعت زاده، نوازنده پیانو و از شاگردان استاد فخری ملک پور 
نیز قطعاتی را به خوانندگی ساالر عقیلی اجرا می کند. پخش 
کلیپ تصویری از پیانونوازی استاد ملک پور با همراهی ساالر 

عقیلی از جمله بخش های این مراسم نکوداشت است.

فخری ملک پور، نوازنده پیشکسوت پیانو، تنها یادگار سبک 
پیانونوازی استاد مرتضی خان محجوبی است که به مدت ۱۲ 
ســال نواختن پیانو به ســبک ایرانی را از این استاد برجسته 
فراگرفت. او چهار سال نزد استاد احمد عبادی به نواختن سه تار 
و همچنین به فراگیری بیشــتر موسیقی ایرانی نزد اساتیدی 
چون ادیب خوانساری، حسین تهرانی، عبدالحسین شهنازی، 

رضا ورزنده و علی تجویدی پرداخت.
همکاری با هنرمندان شناخته شــده ای مانند پرویز یاحقی، 
محمود خوانساری، اسداهلل ملک، فرهنگ شریف، رضا ورزنده، 
حسن کســایی، عبدالوهاب شهیدی و محمدرضا شجریان از 
جمله فعالیت هایی اســت که این هنرمند در عرصه موسیقی 
انجام داده است. استاد ملک پور طی سال های اخیر، عالوه بر 

نوازندگی و آهنگسازی به تدریس ساز پیانو به شیوه ایرانی نیز 
مشغول بوده است.

»مشق استاد« شامل سه لوح فشــرده از نواخته های این 
هنرمند و دست نوشته های استاد مرتضی محجوبی از تالیفات 

مهم این هنرمند در عرصه پژوهش است.
»طرب انگیز«، »آه باران«، »به که مانی«، »نسیم بهاری« 
و »در آیینه خیال« از جمله آثار موسیقایی این هنرمند پیشگام 
موسیقی ایرانی است که تاکنون در دسترس عالقه مندان قرار 

گرفته است.
مراسم نکوداشت استاد فخری ملک پور ساعت ۲۱:۳۰ روز 
یکشنبه، پنجم شهریورماه توسط موسسه فرهنگی - هنری 

»راد نواندیش« برگزار می شود.
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به گزارش مستقل : نمایش »فروغ ساراپینا« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محسن حسینی از ٥ شهریورماه در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود. محسن حسینی 
کارگردان این اثر نمایشی با اشاره به حضور زنان بزرگ در کشور مرد ساالر ایران تاکید کرد که این اثر برخورد فمنیستی نخواهد داشت، بلکه با نگاهی به زندگی این زنان  و رویکردی آوانگارد 

روی صحنه می رود.
در این نمایش روجا جعفریان از بازیگران ایرانی تئاتر آلمان برای اولین بار در ایران به روی صحنه می رود، همچنین سپیده صیفوری، الهه مونسی، آزاده بهمنش و محسن حسینی در این نمایش 

به ایفای نقش می پردازند.

بعد از نیما که در حقیقت  او رســالت 
نهضت شعر فارسی معاصر را در نوسرایی 
بر عهده داشت از جمله شاعرانی ست که 
توانست هنر »نیما« را بی واسطه عمیقا 
درک کند و در عین حال اصالت و ابتکار 
خود را حفظ نماید. آشــنایی او با نیما و 

آثارش سرآغاز تحول در شعر او بود.
اخوان که پیوند شعر و سیاست باعث 
به زنــدان رفتن و منزوی شــدنش بود 
بی شک قله ای در شعر و ادبیات ماست.

 مهدی اخــوان ثالث متخلص به امید 
در سال 1307 شمســی در مشهد متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را 
در دبستان ها و دبیرستان های مشهد به پایان برد، و از هنرستان صنعتی همین 
شــهر فارغ التحصیل شــده و پس از فراغ از تحصیل و دو سال اقامت در زادگاه 
خود، در سال 1327 شمسی وارد تهران شد و به خدمت وزارت فرهنگ درآمد. 
او ذوق و مایه شــعری را از مادرش به ارث برد و گاه گاه اشــعاری به شــیوه 
شــاعران متقدم و به خصوص شــاعران خراسانی می ســرود. امید پس از زمان 
کوتاهی در ســرودن قصیده به سبک متین خراســانی، مثنوی و غزل شهرتی 
پیدا کرد و از سال 1326 تا سال 1330 شمسی که نخستین مجموعه شعرش 
»ارغنون« منتشر شــد قدرت و چیره دستی وی در انواع شعر کالسیک آشکار 
گردید. ارغنون که نمونه اشــعار عاشقانه و مســائل اجتماعی بود در حقیقت: 

کارنامه سال های اولیه اقامت وی در حوزه ادبی تهران به شمار می رود. 
با انتشــار مجموعه دوم اشعارش: »زمســتان« در سال 1334 قدرت شاعری 
امید بیش از پیش بر همگان روشــن شــد. در این مجموعه گرایش او به شیوه 
»پیشــنهادی نیما« و نوآوری آشکارتر می شود. در این مجموعه شعر با شاعری 
روبرو می شویم که در عین آشنایی عمیق با شعر گذشته ایران مخصوصا اشعار 
خراسانی با هوشــیاری و بیداری خاصی به شیوه نوسرایی و »نیمایی« گرایش 
پیدا کرده و در عین حال پیوند خود را با شعر قدیم از غزل و مثنوی همچنان 
اســتوار نگهداشته است. در مجموعه »آخر شاهنامه« و مجموعه »ازین اوستا« 
که به ترتیب در ســال های 1337 و 1344 منتشــر شده اند می توان نمونه های 

کامل شعر امید را درشان یافت. 
اخوان همچنین عالقه و اشــتیاق زیادی به موســیقی داشــت و در زندگی 
هنریش شــعر و موســیقی با هم پیوندی ناگسســتنی داشــتند؛ به طوری که 
شــعرهایش چنان با عروض شعر فارســی آمیخته و موسیقی کالمش آنچنان 
تاثیرگذار است که نمی توان آن ها را از شعرش جدا کرد و این نشان می دهد که 

اخوان با موسیقی سنتی آشنایی بسیار داشته است. 
اخوان از همان دوره ابتدایی و دبیرســتان نســبت به هنر و ادبیات بســیار 
عالقمند بوده به طوری که همیشــه عمق مطالب را جستجو و سعی می کرده تا 

هنر و ادب این مرز و بوم را به طور عمیق بشناسد. 
شــعرهایی که باعث بزرگی و نام آوری اخوان شــد بی شک قصاید و غزلیات 
زمان جوانی اش نبود، بلکه پس از آشناشدن با نیما یوشیج و شناختن او، مسیر 
شــاعری اخوان عوض شد و به نوسرایی روی آورد و در این طرز جدید بود که 
توانســت شــعر نیمایی را به گونه ای به کار برد که خود صاحب سبکی تازه و 
مستقل شود. او با بهره گیری از شعر شاعران کهن، اشعار خود را با زبانی ساده 

در قالب شعر نو ریخت و موضوعات انسانی و جهانی را در آن ها بیان کرد. 
بعد از ســال 1357، کتاب های درخت پیر و جنگل/ آورده اند که فردوســی/ 
بدعت ها و بدایع نیما یوشــیج/ دوزخ اما سرد/ در حیاط کوچک پاییز در زندان/ 
زندگی می گوید اما باید زیست/ ترا کهن مرز و بوم دوست دارم، انتشار یافتند. 
در سال 1358 مدتی در سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی )فرانکلین 
ســابق( به کار مشغول شــد، اما این کار مدت زیادی طول نکشید. بعد از این 
تقریبا خانه نشــین بود و زندگی اش به سختی می گذشت. در این زمان اخوان 
بیشــتر در انزوا زندگی می کرد و حتی کارهای هنری اش نیز کم شده تا جایی 
که هیچ شــعر فوق العاده ای هم نســرود. تنها در ســال پایانی عمرش از طرف 
خانه فرهنگ معاصر آلمان به این کشــور دعوت شد. او در این سفر به فرانسه، 
انگلیس، آلمان، دانمارک، سوئد و نروژ رفت و در همه جا توسط ایرانیان مقیم 
این کشــورها مورد اســتقبال بی نظیر قرار گرفت. در این سفر همسرش و نیز 
محمدرضا شفیعی کدکنی و گروهی دیگر از دوستانش با او بودند. او با دوستان 
قدیم ش ابراهیم گلســتان، رضا مرزبان، اســماعیل خویی و دیگر دوستان نیز 

دیدار کرد و روزها و ساعت های خوشی را با آن ها گذراند. 
اخوان در 29 تیر ماه 1369 به ایران بازگشــت اما بالفاصله در بستر بیماری 
افتاد و در بیمارســتان مهر بستری شد و سرانجام ساعت 10:30 شب یکشنبه، 
4 شــهریور سال 1369 شمسی در گذشت. جسد او به توس انتقال پیدا کرد و 
در باغ شهر توس در کنار مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شد. 

ویژگی سخن
اخوان بعد از نیما که در حقیقت رســالت نهضت شــعر فارسی معاصر را در 
نوســرایی بر عهده داشــت از جمله شاعرانی ست که توانســت هنر »نیما« را 
بی واسطه و عمیقا درک کند. در عین حال اصالت و ابتکار خود را حفظ نماید. 
زبان شــعر امید بسیار غنی بلیغ و موثر است، احاطه وسیع او به میراث ادب 
فارسی، این مجال را برایش فراهم کرده است که اندیشه هایش را هر چه زیباتر 

در شعرش بگنجاند. 
در زبان شــعر امید، زبان شــعر قدیم خراســان، مخصوصا زبان استاد طوس 
فردوسی تجلی می کند و در کنار کلمات سنگین و گاه مهجور گذشته، ترکیبات 
و تعبیرات کامال تازه که خاص خود اوســت زبان شــعرش را برای بیان هر نوع 
اندیشــه هموار می کند. در شــعرهای نقلی و قصیده هایش به مناســبت و در 
موقع لزوم، از زبان محاوره اســتفاده می کند و در همه حال زبان شعرش بسیار 
صمیمی و در عین حال سخت فاخر و بلند است. زبان شعر اخوان »سمبلیک« 
است، اما روشنی اندیشه و دقت در انتخاب سمبل ها شعرش را توضیح می دهد! 
برخــالف نیما که گاهــی در وزن کوتاهی می کند، امید در سلســه مقاالتی 
تحت عنوان »نوعی وزن در شــعر معاصر فارســی« به تفصیل و تشــریح این 
 مبحث بســیار مهم پرداخته و مشــکل شناســایی وزن شــعر نو را حل کرده 

است. 
محتوای شعر امید، صرف نظر از تامالت گاه و بی گاه عاشقانه و نوعی عرفان، 
بیشــتر درباره مسائل اجتماعی و زندگی است. به عبارت دیگر، شعر وی روایت 
رویدادها و برداشــت حادثه هایی اســت که شاعر آن ها را به چشم دیده و خود 
نیز در آن ماجراها ســری پر شــور و آزاده داشته است. شــعر او بیشتر اوقات 
مشــتمل بر اندیشه های اجتماعی است، اگر چه ممکن است همه داوری هایش 
مورد تایید دیگران نباشــد ولی این نکته را به یقین می توان از شعرش دریافت 
که شــاعر در برابر حوادث و جریانات سیاســی کشورش بی تفاوت نیست، بلکه 

حساسیت خاصی در پاره ای موارد دارد که در حد خود مغتنم است. 
موفقیت اخوان در بیان دقیق ترین احساس های درونی و آرمان های اجتماعی 
که از روح آزادمنش وی نشــئت می گیرد و نیز آوردن اســتعارات و تمثیالت 
اصیل ایرانی در شــعر، به بهترین صورت و استوارترین لفظ، موجب شده است 
که در ردیف بهترین شعرای معاصر و از پیروان شعر زمان خویش شمرده شود. 

نکوداشت »فخری ملک پور« در تاالر وحدت 

»فروغ  
ساراپینا« از ٥ 

شهریورماه روی 
صحنه می رود 

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

ارکســتر ســمفونیک تهران که اجرا در شــهرهای 
مختلف را در دســتور کار دارد، در شــیراز کنســرت 

می دهد.
باغ - موزه عفیف آباد شــیراز، 9 شهریورماه میزبان 
ارکســتر سمفونیک تهران اســت. رهبری این اجرا را 
شهرداد روحانی برعهده دارد. در این اجرا، عالقه مندان 
به موسیقی در شهر شیراز شاهد هنرنمایی 80 نوازنده 

خواهند بود.
در اجرای یادشده، مخاطبان شنونده قطعاتی مانند 

ســویت دریاچه قو اثــر پیتر چایکوفســکی، آواهای 
اسلوانی آنتون دورژاک، دانزون شماره 2 آرتورو مارکز، 
موســیقی فیلم اثر هنری مانســینی و بر باد رفته از 

ماکس اشتاینر هستند.
 در این کنســرت، دو قطعه حماسه و فریاد تهی از  

شهرداد روحانی اجرا می شود.
خاک مهر آیین از علی اکبر قربانی، خوشــه چین اثر 
روح اهلل خالقی و وطنم دیگر قطعات این اجرا هستند.

براساس برنامه ریزی بنیاد فرهنگی - هنری رودکی، 

دو ارکستر ملی و ســمفونیک تهران ماهانه اجراهایی 
خارج از تهران دارند. ارکستر سمفونیک تهران، پیش 
از این مهمان عالقه مندان به موســیقی در شــهرهای 
بوشــهر، عســلویه و آبادان بود. این ارکستر، تابستان 
امســال در برنامه ویژه ای با ارکســتر راونای ایتالیا به 

اجرای کنسرت مشترک پرداخت.
کنسرت ارکســتر ســمفونیک تهران 9 شهریورماه 
از ســاعت 21 در باغ - موزه عفیف آباد شــیراز برگزار 

می شود.

معرفی یک پروژه مفهومی معماری از طراحان ایرانی
پاویــون »توقف« تــالش می کند تا احساســات 

کودکانه و ماجراجویی را در بازدیدکننده احیا کند.
وب ســایت آرک دیلی به تازگی به معرفی یک پروژه 

مفهومی معماری از طراحان ایرانی پرداخته است.
این پروژه غرفه ای اســت کــه در قالب یک مکعب 

اجرا شده و ســازه آجری معلق آن فضای متمایزی را 
ایجاد کرده است.

 این پــروژه در نزدیکی یکــی از مهم ترین باغ های 
تاریخی شیراز یعنی باغ عفیف آباد اجرا شده است.

نام این پروژه »PAUSE« به معنای توقف است 
و تالش می کند تا احساسات کودکانه و ماجراجویی را 

احیا کند. مخاطب با گــذر از ورودی دیوار آجری، به 
فضایی بسته و تاریک دسترسی پیدا می کند و در این 
میان لمس بافت آجری، مشاهده آسمان از میان حفره 
و صدای ورق های فلزی در پاویون احســاس جالبی را 
برای او فراهم مــی آورد که نتیجه تحریک و تاکید بر 

حواس شنوایی و المسه افراد است.

مخاطــب در این فضــا با منبع نــور خیره کننده از 
بــاالی حفره مواجه می شــود و آینه های نصب شــده 
روی آجرهــا و بازتــاب نور بــه تدریج خــود را زیر 
آســمانی می یابد کــه توســط آینه هــای متعددی 
 محاصره شــده اند و مرز بین انسان و محیط را تعریف 

می کنند. 

در آخرین جلسه شــورای عالی تهیه کنندگان که در 
ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار شد، اعضای این 
شــورا به این نتیجه رسیدند تا از پلیس فتا درخواست 
کنند تا با ســایت هایی که به طور غیر قانونی فیلم های 
سینمایی را برای دانلود مخاطبان قرار می دهند برخورد 
کند. در حالی که ســتاد صیانت از محصوالت سینمایی 
و ســمعی بصری برای مقابله با ســایت های متخلف و 
غیرمجــاز، خــود را نیازمند کمــک وزارت ارتباطات 
می بیند، شــورای عالی تهیه کنندگان نیز راهکار مقابله 

با این موضوع را کمک پلیــس فتا می داند. در آخرین 
جلسه شورای عالی تهیه کنندگان اعضای این شورای به 
موضوعات مختلفی از جمله صیانت از فیلم های ایرانی 
در اینترنت، راهکار افزایش مخاطب در روز ملی سینما 

و نظام نامه شورای عالی تهیه کنندگان پرداختند.
به گزارش بانی فیلم در ابتدای این جلسه که با حضور 
منوچهر شاهسواری، سید ضیاء هاشمی، سید غالمرضا 
موســوی، مهرداد فرید، سید مســعود اطیابی، محمد 
بانکی، علی آشتیانی پور و سید محمود رضوی )بازرس( 

برگزار شد، در ابتدا گزارشی در مورد جلسه نمایندگان 
شــورای عالی با معاونت پیش گیری و تشخیص پلیس 
فتا مطرح و مقرر شــد مجتبی فرآورده برای پی گیری 
حقوق مالکانــه آثار در مواقع وقوع ســرقت در فضای 
مجازی و … از طرق مختلف قانونی و با کمک شورای 

عالی و پشتیبانی مالی فعال شوند.
موضوع بعــدی گزارش شــورای صنفــی نمایش و  
وضعیت اکران نیمه دوم امســال بود که اعضای هیئت 
رئیسه درباره راهکارهای مناسب بهبود وضعیت اکران 

به بحــث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شــد چنانچه 
صنوف طرح هایی را در این زمینه داشــته باشــند، در 

جلسه بعدی شورای عالی ارائه کنند.
موضــوع پایانــی جلســه نظام نامــه شــورای عالی 
تهیه کنندگان بود که ضیا هاشمی آن  را به سایر اعضای 
هیئت رئیســه ارائه کرد. پس از بحث و تبادل نظر مقرر 
شد که این نظام نامه بر اساس نظرات اعالم شده اعضای 
هیئت رئیســه در جامعه صنفی بازنویسی و به شورای 

عالی اعالم شود.

ســاالر عقیلی خواننده موســیقی ایرانی پنجشــنبه دوم 
شــهریور ماه با حضور در دهکده شــاندیز مشهد تازه ترین 

کنسرت پروژه »راز و نیاز« را برگزار کرد.
مهر: تازه ترین کنســرت ســاالر عقیلی خواننده موسیقی 
ایرانی پنجشــنبه دوم شهریور ماه با حضور بیش از ۲ هزار 
مخاطب در دهکده شــاندیز مشــهد برگزار شــد و این در 

حالی اســت که کمتر خواننده و گروهــی موفق به اجرای 
زنده موسیقی در استان خراســان شده است. ساالر عقیلی 
که طی یک ماه گذشــته در شهرهای ارومیه، شیراز، آمل، 
بیرجنــد و اصفهان روی صحنه رفته بود گام پایانی فاز اول 
کنسرت هایش در تابســتان را با اجرای کنسرت در مشهد 

به پایان برد.

 این خواننده موسیقی ایرانی در جریان برگزاری تازه ترین 
کنسرت خود ضمن ابراز امیدواری برای سالمتی محمدرضا 
شجریان از عالقه مندی اش برای حضور این هنرمند روی 
صحنه ســخن گفت. »وطن«، »خوشه چین« و »ایران« از 
جمله قطعات کنســرت »راز و نیاز« بودند که در این برنامه 

به مخاطبان ارائه شد.

 ســاالر عقیلی که طی هفته های گذشته عالوه بر انتشار 
آلبوم »شب زیبا« به آهنگسازی جواد بطحایی برای دومین 
بار تندیس حافظ را در بخش بهترین تیتراژ ســریال و فیلم 
تلویزیونی و سینمایی از آن خود کرد، چندی قبل در مشهد 
به مخاطبان خراســانی وعده داده بود که به زودی در شهر 

مشهد کنسرتی بزرگ اجرا خواهد کرد.

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی, صنایع 
دستی و گردشــگری استان تهران از لغو روادید سفر برای 
گردشــگرانی که به صورت گروهی و با تورهای مســافرتی 
به ایران و فدراســیون روســیه ســفر می کنــد، خبرداد. 
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی, صنایع 
دستی و گردشــگری استان تهران از لغو روادید سفر برای 
گردشگرانی که به صورت گروهی و با تورهای مسافرتی به 

ایران و فدراسیون روسیه سفر می کند، خبرداد.
علی رفیعی گفت: در چارچوب سیاست های کشورمان و 
با هدف تســهیل تردد اتباع 2 کشور و تبادالت گردشگری 
میان کشورمان و جمهوری فدراتیو روسیه موافقت نامه لغو 
روادید گروهی در ســال جاری به امضای مقامات 2 کشور 

رسید.
وی ادامه داد: با اســتناد به این موافقت نامه شــهروندان 
ایرانی و روســی درقالــب گروه های گردشــگری 5 تا 50 
نفری نیاز به اخذ روادید برای ســفر نداشته و می توانند در 

چارچوب برنامه ریزی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
مجاز از جاذبه های گردشگری 2 کشور بازدید کنند.

رفیعــی تصریح کرد: در این راســتا ســاز و کار اجرایی 
خاصــی نیــز پیش بینی شــده که بــه موجــب آن الزم 
اســت که در گام نخســت 2 طرف دفاتر و شــرکت های 
خدمــات مســافرتی و گردشــگری مجاز و مــورد تایید 
 را از طریــق مجــاری رســمی بــه یکدیگــر معرفــی 

کنند.
معاون گردشگری اســتان تهران اظهار کرد: آن دسته از 
شــرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که قصد 
برگزاری تورهای گروهی به کشــور روسیه را دارند نسبت 
بــه ارائه مدارک برگزاری تــور طبق ضوابط و مقررات تا 8 
شــهریورماه به دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی, صنایع 

دستی و گردشگری استان تهران ارائه دهند.
به گفته رفیعی پس از زمان مشخص شده هیچ درخواستی 

قابل پذیرش و رسیدگی نخواهد بود.

لغو روادید گروهی
 برای گردشگران ایرانی و روسی

شیرازی ها؛ میزبان تهرانی ها

گفت وگوی درون و بیرون در پاویون »توقف« 

راهکار صنف تهیه کنندگان سینما برای جلوگیری از قاچاق
پلیس فتا حواسش به سایت های دانلود فیلم باشد

ساالر عقیلی در مشهد خواند
پروژه »راز و نیاز« اجرا شد

سالم ات را نمی خواهند پاسخ گفت

انتشــارات یکشــنبه مجموعه ای از نمایش نامه های 
علی نجفی مــدرس و بازیگر عرصه تئاتر را  با عنوان 
این یک درام نیســت و پنج نمایشــنامه دیگر منتشر 

کرد.
این یک درام نیســت و پنج نمایشنامه دیگر شامل 
شش نمایشــنامه با عنوان های »من یک شهروندم« 
نوشته شــده در ســال 1381، »هفت یا چگونه یاد 
بگیریــم گوسفندشــناس بشــویم و آزار ببینیم... یا 

شناســی  گوســفند 
حیــن آمــد و شــد 
نورها« که در ســال 
1385 نگاشــته شده 
است، »گفتارهای این 
چند نفــر یا این یک 
دنبال  نیســت،  درام 
دراماتیــک  اتفــاق 

نباشــید« را که این بازیگر تئاتر در ســال 1387 آن 
را نوشــته است، »ســانچوپانزای بیچاره« که در سال 
1389 نگاشته شده، »بی هدفی ارتباط با تماشاگر در 
کالژ کلمــات یا چگونه دســت از نگرانی برداریم و به 
کمک فیس بوک نمایشــنامه ای مثال به سیاق هانتکه 
بنویسیم« اثری مربوط به ســال 1391 و »عروسک 
 خیالی« که علی نجفی آن را در ســال 1394 نوشته 

است.

این مجموعه نمایشنامه که توسط انتشارات یکشنبه 
به چاپ رسیده اســت از روز شنبه 4 شهریور ماه در 
کتاب فروشــی ها در دسترس عالقه مندان قرار خواهد 

گرفت.
یادآور می شود هیچ یک از این نمایشنامه ها تاکنون 

اجرای رسمی نداشته است.
این مجموعه نمایشنامه در تیراژ 500 نسخه در 69 

صفحه و با قیمت 5500 تومان منتشر شده است.

»این یک درام نیست و پنج نمایشنامه دیگر« به بازار کتاب معرفی شد

سریال »ریو مادن« از شــنبه )4 شهریورماه( 
راهی آنتن شبکه پنج سیما می شود.

به نقل از روابط عمومی شــبکه پنج ســیما، 
سریال »ریو مادن« محصول کشور ژاپن در سال 
2010 است که شهال ناظریان مدیر دوبالژی آن 

را بر عهده داشته است.
مجموعه تلویزیونی ریو مادن در ژانر مبارزه ای 
_ تاریخی به نویسندگی یاسوشی فوکودا تولید 

شده است.
داســتان ایــن مجموعــه دربــاره زندگــی 
شــخصیت های تاریخی ژاپنــی در قرن نوزدهم 
از جمله زندگی ســاکاموتو ریوما بر تاریخ مدرن 
ژاپن اســت. ریوما شمشیر زن ساده ای است که 

در خانواده معمولی زندگی می کرد.
 او در منطقه و روســتایی بزرگ شــد که به 
شدت درگیر نظام طبقاتی سامورایی های اعیان 
و شاهزادگان و ســامورایی های فقیر و از طبقه 
ضعیــف جامعه اســت. او تالش کــرد که نظام 

طبقاتی ســامورایی را از بین ببرد، اما در این راه 
با اتفاقات بسیاری روبه رو شد.

دوبله و صداپیشگی این سریال برعهده سعید 
مظفری، حســین عرفانی، علی همت مومیوند، 

جواد پزشکیان و.. است.
مجموعه تلویزیونی »ریو مادن« در 48 قسمت 
45 دقیقه ای روزهای زوج ســاعت 19 پخش و 
23 همان روز از شبکه پنج سیما پخش می شود.

»ریو مادن«؛ سریال جدید شبکه پنج


