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نمایشــگاه آثار کمتر دیده شده موزه ی ملی 
به مناسبت هفته ميراث فرهنگي و روز جهاني 
موزه ها از 28 اردیبهشت تا اواخر خرداد ميزبان 

عالقه مندان است.
آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه شامل 
252 اثر در بازه زماني پارینه  ســنگي تا دوران 
قاجار شــامل180 اثر پيش  از تاریخي، 16 اثر 
تاریخي، 34 اثر اســالمي و 22 شــيئ مهر و 

سكه است. 
از ویژگي هاي این نمایشگاه آن که80 درصد 
آثار این نمایشگاه هيچگاه به نمایش درنيامده 
و 20 درصد مابقي هم کمتر دیده شده است. 

با توجه به آنكه امســال هشتادمين سالگرد 
تأســيس موزه ایران باســتان اســت در این 
نمایشــگاه نيز 80  اثر فاخري که دیده نشده 

را به نمایش گذاشته شده است .
نمایشــگاه آثار کمتر دیده شــده موزه ملي 
اردیبهشــت   27 چهارشــنبه  روز  در  ایــران 
گشــایش یافته و به مدت یك ماه برپا است و 
در تاالر نمایشگاهي موزه دوران اسالمي قرار 
دارد که همه روزه از ســاعت 9 تا 19 پذیراي 

بازدیدکنندگان خواهد بود.
»قندیل شيشــه ای«  را به عنوان »نماد نور 
الهی« و یكــی از آثار به نمایــش درآمده در 
نمایشــگاه »آثار کمتر دیده شــده موزه ملی 
ایران« را تا 27 خــرداد در موزه ی ملی ایران 

ببينيد.
اثر موسوم به قندیل شيشه ای که نماد »نور 

الهی« اســت در نمایشگاه آثار کمتر دیده شده 
موزه ملی ایران به نمایش درآمده است، قندیل 
یكی از انواع وســایل روشنایی بوده و در لغت 
به معنی چراغ دانی اســت که از سقف آویزان 

می کنند.
قندیل ها از ســه جنس شيشــه، سفال و فلز 
در شــكل های متنوعی ســاخته می شدند که 
رایج ترین آن ها شكل گلدان بوده است و روی 
بدنه این ظروف چند دسته یا حلقه در فواصل 
منظم وجود دارد که برای آویزان کردن از آنها 
استفاده می شده است، قدیمی ترین نمونه های 
موجود را متعلق به ســده های اوليه اسالم  و 
کشف شده از شهرهای نيشابور و ری می داند.

قندیل ها در اندازه های کوچك، متوســط و 
بزرگ ساخته می شدند، بيان می کند: در بخش 
اسالمی موزه ی ملی ایران کوچك ترین قندیل 
شيشه ای حدود شش ســانتی متر و بزرگترین 
نوع آن حدود 33.5 ســانتی متر ارتفاع دارد که 
البته نســبت به مكان مورد استفاده، اندازه ی 

آن ها متفاوت بوده است.
قندیــل هــاي شيشــه اي داراي فرم هاي 
مختلفي هستند . برخي گلداني و برخي استوانه 
اي ، تعــدادي پایــه دار و بعضــي داراي کف 
مسطح مي باشند. بر روي بدنه این نوع قندیل 
ها دسته هایي به تعداد مختلف وجود دارد. این 
قندیل ها نيز در داخل بدنه ، لوله اي ایســتاده 
یا اضافه شــده براي قرار دادن شــمع داشتند. 
بهترین نمونه قندیل هاي گلداني شيشــه گرا 
سوریه و مصر براي مساجد مي ساختند که ته 

آن پهن و سر آن باریك بود.

قندیل هاي شيشــه اي به لحــاظ تنوع در 
روش ســاخت ، داراي انــواع گوناگونــي مي 
باشــند. برخي از این قندیل ها داراي تزئينات 
به شــكل افزوده بودند و بعضي دیگر که اکثراً 
خاص مساجد ساخته مي شدند داراي تزئينات 

طالیي و مينایي هستند. 
براي ســوخت قندیــل معمــواًل از مواردي 
استفاده مي شــد که در سایر وسایل روشنایي 
نيز به کار مي رفت. اهم این مواد شامل : پيه یا 
چربي حيوانات ، روغن دانه هاي روغني مانند 
بزرک ، کنجد و به تدریج سوخت هاي آلي بود.
یكــي از جهانگردان که ســالهاي 1670-

1664 و نيز 1681-1671 ميالدي در شرق به 
سر مي برده و از ایران هم دیدن کرده ، شاردن 

جوتهر ساز فرانسوي است. 
وي در متن ســفر نامه خویــش در توضيح 
ســوخت و وسایل روشنائي و قندیل چنين مي 
گوید:در وضع روشــنایي منازل ایرانيان دقت 
کردم ، هرگز شمع به کار نمي برند ، بلكه چراغ 
هایــي مي افروزند کــه در آن به جاي روغن 
، پيه ســفيد خالص اعالیي به نام موم ریخته 
شــده اســت و هيچ گونه بویي ندارد. بعضي 
اوقات شمع گچي به کار مي برند و شمع هاي 
معطري هم روشن مي کنند که مومي و آغشته 
با روغن دارچين یا ميخك  ویا دیگر مواد معطر 
است.در وقف نامه ربع رشيدی نيز ذکر شده که 
در شب های ماه رمضان باالی مناره، قندیلی از 
نوع بزرگ افروخته شود که مردم به وسيله آن 
از وقت سحر آگاه شوند.زیباترین نوع قندیل ها، 
قندیل شيشــه ای بوده آن هم به این دليل که 

در نوع شيشــه ای قابليت عبور نور از شيشه از 
یك طرف و نيز تزئينات الوانی با  انتشــار نور 
در رنگ های متنوع از طرف دیگر باعث می شد 

جلوه ای خاص به محيط پيرامون خود دهد.
: در قندیل ها تزئينات افزوده، نقوش هندسی، 
اسليمی، گل و برگ، کتيبه هایی از آیات قرآن 
به خصوص آیه »355« سوره نور و کتيبه هایی 
شامل نام واقف یا اهدا کننده قندیل و همچنين 
صلوات بر ائمه اطهار )ع( معموال نقش می بندد.

قندیل شيشه ای به شــماره ی موزه 3295 به 

دســت آمده از منطقه ری مربوط به سده های 
ســوم وچهارم هجری قمری است. این قندیل 
شيشــه ای نباتی رنگ، با تزیينات افزوده است 
و داخل ظرف یك لوله شيشه ای کوتاه به کف 
متصل بوده که محل قرار گرفتن فتيله بوده و 
به روش دميده آزاد  ساخته شده است.براساس 
این گزارش، نمایشــگاه »آثار کمتر دیده شده 
مــوزه ملی ایــران« از 27 اردیبهشــت تا 27 
خــرداد همه روزه از ســاعت 9 تا 19 پذیرای 

بازدیدکنندگان است.
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»ذهن و زبان مؤلف در آثار کودک و نوجوان«،»نقش ادبیات در مراحل متعدد شکل گیری زبان کودک«،»تناسب یا عدم تناسب زبان آثار انتخاب شده در کتاب های درسی برای 
دانش آموزان مقاطع مختلف«،»باید و نبایدهای زبانی در کتاب های آموزشی کودکان و نوجوانان «،»زبان، رمز یادگیری یا وسیله ارتباطی با مخاطب کودک و نوجوان«،»نقش تداعی 

معانی در زبان شعر کودک و نوجوان«،»نقش شعر در زبان آموزی خردساالن«،»تأثیر شعر و داستان در مراحل رشد و تکوین زبان کودک و نوجوان«و.. .برخی از محورهای این مقاالت 
عنوان شده اند.بر اساس اعالم قبلی مقاالت الزاما باید دارای چکیده باشند و حداقل حجم آنها 3000 کلمه و حداکثر 8000 کلمه باشد. همچنین مقاالت باید دارای ارجاع درون متنی و 

منابع پایانی باشد. مهلت ارسال آثار تا پنجم شهریورماه سال جاری معین شده است.

 اســتاد علی اصغر بهاری به سال 1284 در 
ناحيه بازار عباس آباد تهران متولدشد . پدرش 
محمد تقی خان ،) آن زمان هنوز فاميل رسم 
نبود( وی را تحت تعليم مستقيم خود قرار داد 
و به او طرز نواختــن کمانچه را آموخت ولی 
پس از سه ســال به وی گفت : از این به بعد 
باید به نواختن کمانچه دایی هایت گوش فرا 

دهی و طرز نواختن آنها را بياموزی .
 در هجده ســالگی همراه با ارکستر ابراهيم 
خان منصوری در کنســرتی که در یك سالن 
بر پا شــده بود شرکت می کند و از همين جا 

آوازه شــهرت بهاری به گوش موسيقی دانان می رســد و او را بنام نوازنده خوب و 
آگاه به نواختن گوشه هایی ایرانی می پذیرند .بهاری پس از چندی در مشهد کالس 
موسيقی جهت تعليم می گشاید و یك سال هم با حبيب سماعی استاد سنتور کار می 
کند و شــاگرد تعليم می دهند و بعدا به تهران می آید و توسط استاد روح اهلل خالقی 
به مدرســه موسيقی جهت تعليم دعوت می شــود و در هنرستان شروع به همكاری 
می نماید .وی با همكاری با مرکز حففظ و اشاعه موسيقی ایران ، شاگردان خوبی را 
تربيت کرد که هر کدام هم اکنون یكی از بهترین کمانچه کش های کشور می باشند 
. اصغر بهاری مردی اســت صادق و خوشرو و بی تكبر و خالصه استاد و هنرمندی 
بود که از هر جهت واالمقام و برای آموختن به شــاگردان خود از هيچ کوشــش و از 

خود گذشتگی دریغ نمی کرد.
در ســال 1332 به رادیو دعوت شد و در ارکســتر های مختلف که استادانی نظير 
: صبا ، عبادی ، حســين تهرانی و غيره شــرکت داشتند ، همكاری کرد . علی اصغر 
بهاری ، مدتی نيز در دانشگاه تهران به تعليم هنر آموزان پرداخت و اولين هنرمندی 
اســت که در تلویزیون تكنوازی کرد و مدت هشــت بار به دعوت دولتهای فرانسه ، 
بلژیك و آلمان جهت اشــاعه و شناساندن موسيقی ملی و این ساز اصيل ایرانی ، به 
آن ممالك مسافرت کرد . علی اصغر بهاری ، یكی از اساتيد و بهترین کمانچه کش 

های ادوار موسيقی سنتی و نوین ایران بشمار می رفت.
  با ورود ویولن، تقریبًا تمامی کمانچه کشــان به این ســاز پرجاذبه تازه وارد، روی 
آوردنــد و کامنچه را به کناری نهادند، بی آنكه ویولــن را نيز آنگونه که باید به کار 
گيرند. همان شــيوه قدیمی کمانچه کشــی را روی ویولن پياده کردند. تنها تفاوت 
آن بــود که کمانچه را عمودی بر زمين تكيه می دادنــد و ویولن را افقی، زیر چانه 
می گذاشــتند!نامگذاری ناصرالدین شاه بر روی ویولن، که آن را »کمانچه فرنگی« 
ناميده، چندان دور از واقعيت زمانه نبوده است! این وضعيت البته دوام نياورد. با ظهور 
»ابولحسن صبا« در جامعه موسيقی ایران، ویولن، شيوه نواختن ویژه خود را پيدا کرد. 
یعنی در واقع »ویولن با هویت ایرانی« به دنيا آمد. کمانچه نيز نوازنده برجســته ای 
چــون »علی اصغر بهاری« پيدا کرد که اگرچــه او نيز زمان کوتاهی به ویولن روی 
آورد، ولی به زودی آن را به کناری نهاد و ســال های دراز، تا پایان عمر، به شــيوه 
مرســوم سنتی کمان را بر کمانچه کشيد، شاگردان بسيار پرورش داد و از نو بر رونق 
و رواج کمانچه افزود. بهاری اگر زنده مانده بود، هم اینك صد ســاله می بود ولی او 

در بيستم خرداد ماه 1374چشم از جهان فروبست.
 حضور علی اصغر بهاری در جامعه موســيقی ایران گذشــته از جاذبه هایی که در 
اجرای موســيقی سنتی پدید آورده، تاثيری دراز مدت و مستمر نيز در جامعه بر جای 
نهاده اســت: از نو ســربرآوردن کمانچه و رواج و رونق آن در ایران پس از انقالب. 
اینك کمتر گروه ســنتی موسيقی را می توان یافت که کمانچه در آن نباشد. این بار 
البته رغبت غميادانه به کمانچه، می توانست سرنوشت پيشين کمانچه را برای ویولن 
رقم بزند. ولی خوشــبختانه، پایداری و شكيبایی ویولن نوازان برجسته ایرانی، با همه 
راهبندان هایی که پيش روی خود دارند، این ساز را همچنان سرپا نگاه داشته است.

کمانچه اش جانش بود قندیل ها نماد نورالهی در تاریخ ایران

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

سومین شماره 
»نارنج« فراخوان 
چاپ مقاالت داد

آخرین رمان کوندرا 

قدمعلی سرامی »آینده پاینده باد« را نوشت
عبدالطيف کشيش کارگردان تونسی برای تامين هزینه های فيلم 

تازه اش نخل طالی جشنواره فيلم کن را حراج خواهد کرد.
عبدالطيف کشيش که سال 2013 برای فيلم »زندگی ادل« نخل 
طالیی جشــنواره فيلم کن را دریافت کرد برای تامين هزینه های 
فيلم تازه ا ش، نخل طال را به همراه چند تابلوی نقاشی به کار رفته 
در فيلم خواهد فروخت. فيلم جدید کشيش با عنوان »مكتوب، عشق 
من« به دليل مشكالت مالی در مرحله پس توليد متوقف شده است.

در بيانيــه ای به این منظور آمده اســت: »برای جمع آوری هزینه 
مورد نياز برای تكميل فرایند پس توليد بدون تاخير بيشــتر شرکت 
توليد و توزیع فرانســوی »کوات ســو« برخی از اشيا مربوط به آثار 
سينمایی عبدالطيف کشيش را حراج می کند. این اشيا شامل نخل 
طالیی جشنواره سال 2013 و تابلوهای نقاشی به کار رفته در فيلم 

»زندگی ادل« می شود.«
کارگردان تونســی »زندگی ادل« هنوز درباره این عمل جنجالی 
هيچ اظهارنظری نكرده اســت هر چند که چندان با جنجال درست 
کردن بيگانه نيســت. »زندگی ادل« یكی از جنجالی ترین برندگان 
نخل طالی جشنواره فيلم کن به شمار می رود. ادل اگزارکوپولوس و 

لئا سيدو بازیگران فيلم »زندگی ادل« نيز نخل طال گرفتند.

اندک زمانی پس از پایان جشــنواره فيلم کن جنگ لفظی ميان 
کشيش و لئا سيدو جنگ لفظی به پا شد و سيدو با انتقاد از متدهای 
فيلمبرداری کشــيش اعالم کرد که دیگر هرگــز با این کارگردان 
همكاری نخواهد کرد. کشيش نيز در مقابل سيدو را کودکی مغرور 
و لوس ناميد.ســخنگوی عبدالطيف کشيش با اشاره به پيمان عدم 
افشا ميان کمپانی توليد و ســرمایه گذاران فيلم اعالم نكرد که به 

پایان رساندن کار توليد فيلم چه ميزان پول نياز دارد.

قدمعلی ســرامی در تازه ترین اثر پژوهشی- تاليفی خود کتاب 
»آینده پاینده باد« را با نگاه به فرهنگ ایرانی نوشته است.

»آینده پاینده اســت« این محقق آنچنان که خود می گوید با 
نگاه به فرهنگ ایرانی از دوره های کهن تا کنون پيوســته نگاه 
به آینده داشــته و با اميد پيوند خورده است، و تهيه جهيزیه برای 
خانــواده دختر، تدارک دیدن بهتریــن امكانات برای مهمانان و 
حتــی موضوع امام زمان )عج( و عالقه ما ایرانيان به این منجی 
آخرالزمان خود موید این مدعاســت. یعنی اگرچه ما به 12 امام 
شيعه اعتقاد داریم اما نگاهمان به امام زمان به گونه ای متفاوت تر 

از بقيه امامان است.
به گفته این محقق، در نوشــتن این کتــاب که هم اکنون در 

مرحلــه ویرایش نهایی قرار دارد، به فرهنگ ایرانی قبل و بعد از 
اسالم توجه شده و با الهام گرفتن از اشعار چهار شاعر نامی ایران  
یعنی فردوسی، حافظ، سعدی، موالنا، به موضع اميد به آینده در 

آثار آنان پرداخته شده است.
 کتاب مذکور احتماال با همت انتشارات علمی فرهنگی راهی 

بازار خواهد شد.
»از خــوان و نان تا خون و جان:  قــوت جان در ذهن  و زبان 
موالنا« عنوان آخرین اثر پژوهشی منتشرشده دکتر سرامی است 
که توسط انتشارات ترفند راهی بازار شده است. او این کتاب را در 
همكاری با دکتر فرشــاد عربی نوشته و در آن به نيازهای روحی 

انسان توجه ویژه ای کرده است

فروش نخل طالی جشنواره فیلم کن

نسخه قاچاق »50 کیلو آلبالو« از ماهواره سردرآورد

فراخوان جشنواره شهر برای فیلم های کوتاه درباره 
»شهر امن« 

سرپرست گروه موسيقی »ليان« از دعوت برای اجرا 
در سی و دومين فستيوال بين المللی نوازندگان نی انبان 

اسپانيا 2017 خبر داد.
محســن شــریفيان درباره دعوت و حضور در این 
مراسم در گفتگو با خبرنگار سایت »موسيقی ما« گفت: 
»در ایــن همایش معتبر جهانی از نخبگان، اســاتيد و 
نوازندگان حرفه ای نی انبان و فلوت، از تمامی کشور ها 

دعوت می شــود تا ضمن تبادل تجربيات و آشــنایی 
با فنــون یكدیگر، بــرای نوازندگان مبتــدی و حتی 
عالقمندان به این ســاز که در این جشــنواره شرکت 
می کنند، اجرای موســيقی داشــته باشــند. «محسن 
شریفيان این بار با همراهی یك نوازنده ویلن با اجرای 
تينا جامه گرمی طی 2 اجرا در روز دهم ژوئن برابر با 20 
خرداد به معرفی موسيقی ایران و بوشهر در این رویداد 

جهانی خواهند پرداخت.
این رویداد بين المللی همراه با برگزاری کنفرانس ها، 
نمایشــگاه ها و دیگر فعاليت هــای علمی و تخصصی 

برگزار خواهد شد.
گفتنی ســت گــروه ليان با سرپرســتی »محســن 
شریفيان« به زودی در تهران با اجرای آثار جدید روی 
صحنه خواهد رفت که اطالعات و اخبار این کنســرت 

به زودی اطالع رسانی خواهد شد.

به دنبال حمالت تروریســتی چنــد روز قبل به 
تهران و همبســتگی قابل توجه مردم کشورمان با 
یكدیگر، شــورای برگزاری جشنواره، جایزه ویژه ای 
را بــرای فيلم های کوتاه حداکثر تــا 120 ثانيه و با 
موضوع »شهر امن« در نظر گرفته است. این فيلم ها 
می توانند مربوط به هریك از شهرهای ایران باشند و 

محدودیتی در این زمينه وجود ندارد.
این فيلم ها در دو قالب مستند یا داستانی، می توانند 

بــا تلفن همراه و یا دوربين های تصویربرداری توليد 
شوند و انيميشن های کوتاه نيز مورد پذیرش خواهند 

بود.
اعضای هيات داوری بخش محله جشنواره شهر 
از ميان ســينماگران و کارشناسان شهری انتخاب 
می شــوند و تمامی آثار راه یافته به بخش مســابقه، 

گواهی شرکت دریافت می کنند.
عالقمندان می توانند آثــار خود را تا 31 خردادماه 

از طریق سایت رسمی ششمين جشنواره بين المللی 
www.urbanfilmfest.  فيلم شهر به آدرس

org ثبت نام و اصل فيلم را بر اساس فراخوان اعالم 
شده در سایت، به دبيرخانه جشنواره واقع در پردیس 

سينمایی ملت ارسال کنند.
ششمين جشنواره بين المللی فيلم شهر نيمه اول 
مردادماه به دبيری سيدعلی احمدی در تهران برگزار 

می شود

محسن شریفیان این بار در اسپانیا مى نوازد
جهالت آخریــن رمان ميالن کوندرا نویســنده 
چك  فرانسوی اســت که در سال 1999 به زبان 
فرانسوی نوشته و در سال 2000 چاپ شده  است. 
ترجمه انگليســی این رمان برنده جایزه اســكات 
مونكریف شد. در ایران این رمان توسط دکتر آرش 
حجازی ترجمه و توســط انتشارات کاروان منتشر 
شد. مضمون این داســتان درباره مهاجرت، غربت 

و نوستالژی است. 
دو شــخصيت اصلی کوندرا در ایــن اثر، ایرنا و 
یوزف هر دو مهاجرانی هستند که پس از فروپاشی 
بلوک شرق به کشورشان چك باز می گردند. ایرنا 
به همراه شــوهرش مارتين و فرزندانش به پاریس 

مهاجرت می کند و یوزف به دانمارک. داستان حول محور نوستالژی و درد نا آگاهی 
و یا همان بی خبری از وطن می چرخد.ایرنا و یوزف یكدیگر را در فرودگاه می بينند 
.آنها خيلی سال قبل عاشــق یكدیگر بودند.ایرنا با دیدن یوزف او و خاطره عشق 
قدیمی اش را به یاد می آورد، در حالی یوزف اصال ایرنا را نمی شناســد. کوندرا در 
این اثر به زیبایی برخورد و واکنش مردم یك کشــور را نسبت به مهاجرانی که در 
شــرایط سخت کشور را ترک کرده اند، روایت می کند. برخورد دوستان و آشنایان 
قدیمی با آنها به گونه ای اســت که آن ها در کشور خودشان احساس غربت می 
کننــد. ایرنا به اجبار فرانســه را به مقصدپراگ ترک مــی کند. اوکه پس از مرگ 
همســرش  در فرانسه با مردی سوئدی به نام گوستاف آشنا شده است،  به خاطر 
شغل گوستاف به پراگ سفر می کند. با دیدن یوزف، ایرنا احساس می کند همواره 
از روی قدرشناسی با مارتين و گوستاف بوده است و این حس، عالقه ایرنا به یوزف 
را چند برابر می کند تا اینكه بعد از وقتی که ایرنا و یوزف با هم بودند، ایرنا متوجه 
می شود یوزف اصال او را نشناخته است و هيچ خاطره ای از عشق سالهای دورشان 
در ذهن یوزف باقی نمانده است. کوندرا در این اثر به داستان اودیسه و شخصيت 
اصلی داستان، اوليس اشاره می کند. او که برای جنگ به تروا می رود، سالها نمی 
تواند به سرزمينش ایكاتا باز گردد. به زعم عده ای کوندرا با  اشاره به اوليس سعی 
داشته تا یك رابطه این همانی بين ایرنا و اوليس برقرار کند تا  وضعيت ایرنا برای 
خواننده ملموس شــود.هم چنين کوندرا به زیبایی آشفتگی های ذهنی مهاجرانی 
که به اجبار وطنشان را ترک کرده اند بازگو می کند. از کابوس های شبانه آن ها 
و یادآوری مناظر و طبيعت زیبای کشورشــان در بيداری می گوید. جهالت کوندرا 

ظاهرا ا توسط خانم فروغ پوریاوری نيز ترجمه شده است.

نویســنده و کارگردان نمایــش »ایليا« بيان کــرد: گروه تئاتر 
»یتيمــان کوفــه« بيســت و پنجمين ســال نمایش خــود را با 
اجرای نمایش های نذری پشــت ســر می گــذارد و در هفتمين 
ســالی که قرار است نمایشــی را در تاالر وحدت به صحنه ببریم 
 »ایليــا« را در ارتباط با ســاحت حضرت علــی )ع( اجرا خواهيم 

کرد.
ایــن بازیگــر گفت: قصــه این نمایــش درباره یــك یهودی 
مسلمان شده است که درواقع تشری به پيروان تندرو در هر دینی و  
به کسانی که مثال با نام اسالم داعشی و با نام یهودی صهيونيست 

می شوند، می زند. 
البتــه تأکيد می کنم نمایش ما سياســی نيســت و مســتقيما 

دربــاره اميرالمومنين علی )ع( خواهد بود.هاشــمی درباره اجرای 
رایــگان این نمایش توضيح داد: خيلــی از مردم آش نذر می کنند 
و مــا تئاتــر نذر می کنيم. آن هــم در ماهی که نياز اســت همه 
اخالقی تــر رفتار کنيــم و اميدواریم مردم برای اثری که ســعی 
 کرده اخالق را فرهنگ ســازی کند، همت کنند و به تماشای آن 

بيایند.
وی یــادآور شــد: این نمایش بــرای اولين بار اســت که اجرا 
می شــود و تمــام هزینه های اجرا توســط خود گــروه پرداخت 
می شــود که از آن جمله بــه تهيه دکور و لباس می توان اشــاره 
 کــرد اما تــاالر وحدت بــرای اجراها قرار شــده پولــی دریافت 

نكند.

به گزارش ایســنا، نمایــش »ایليا« از 20 تــا 31 خردادماه هر 
شــب ســاعت 18 در تاالر وحدت به صحنه مــی رود و مرجان 
قمری، محمد مختاری، ســعيد بحرالعلومی، عارف برهمن، محمد 
علی کيانی، یوسف طاهریان، ســيدعليرضا موسوی، علی راسخ، 
سيدمحمد حسينی، سهيال جوادی، حسين ميرزایی، محمد پيرمرد، 
اميرحســين طاهریان و حســين افرادی از جملــه بازیگران این 
نمایش هستند.همچنين جالل خباز )دســتيار کارگردان(، عباس 
دلدار )مدیربرنامه ریزی(، حسين عالم بخش )طراح صحنه(، سهيال 
جوادی )طراح گریم و لباس(، شــهروز حقی )آهنگســاز(، کمال 
رضوی )طراح حرکات موزون( و ایرج طایفه )مدیر توليد( از دیگر 

عوامل نمایش هستند.

نمایش رایگان »ایلیا« در تاالر وحدت

حرکت جنجالی یک کارگردان

معرفی نی انبان ایرانی در سی و دومین فستیوال بین المللی نوازندگان نی انبان اسپانیا 2017

در حالی که از روز چهارشــنبه فيلم سينمایی »50 کيلو 
آلبالو« در شــبكه نمایش خانگی توزیع شد، شبكه های 
ماهواره ای اقدام به پخش نسخه غيرقانونی و قاچاق این 

فيلم کردند. 
این فيلم ســاخته مانی حقيقی با بازی ســاعد سهيلی، 
هستی مهدوی فر، پژمان جمشيدی،... نوروز سال گذشته 
در سينماهای کشور به نمایش درآمد و توانست نزدیك به 

15 ميليارد تومان فروش کند. 
این فيلم بنا به دالیلی از جمله مخالفت شــورای پروانه 

نمایش ویدیویی با برخی از سكانس های آن نتوانست در 
شــبكه نمایش خانگی توزیع شود. اوایل این هفته برخی 
از رســانه ها از ورود نسخه غيرقانونی فيلم در بازار قاچاق 
خبر دادند. این اتفاق باعث شد که باالخره نسخه ویدیویی 
فيلم مانی حقيقی از ســه شنبه در شهرستان ها و از روز 

چهارشنبه در تهران توزیع شود.
با ورود نســخه قانونی این فيلم، برخی از شبكه های 
ماهواره ای نســخه غير قانونی و بــی کيفيت »50 کيلو 

آلبالو« را به روی آنتن فرستادند.

فيلم های سينمایی روی پرده پس از حوادث تروریستی اخير تهران با افت فروش مواجه 
شدند.در روزهایی که فيلم های کمدی سينماها به ویژه »نهنگ عنبر« در هر شرایطی با 
استقبال مخاطبان روبرو شده بودند، اتفاقات اخير در تهران باعث کاهش تعداد تماشاگران 
سينماها شده است.علی سرتيپی - مدیرعامل موسسه پخش فيلميران - در گفت وگویی 
با ایســنا بيان کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده و توصيه هایی که به مردم شده بود، قطعا 
حوادث تروریســتی تهران بر ميزان فروش فيلم ها تاثير داشته و دست کم شاهد افت 30 
تا 40 درصدی در فروش فيلم ها بوده ایم که اميدوارم در روزهای آینده شرایط بهتر شود.

وی گفت: فيلم »نهنگ عنبر« تا پنجشنبه 18 خردادماه 12 ميليارد و 100 ميليون تومان 
فروش داشته است.

گیشه سینماها، تحت تاثیر حوادث تروریستی تهران

کریم فيضی ار انتشار کتاب »فيض روح القدس« درباره 
قرآن کریم خبر داد.

این پژوهشــگر می گوید در پژوهش جدیدش این کتاب 
الهی را از منظری تازه مورد بررسی قرار داده است.

او در توضيحــی گفت: »فيض روح القدس« درباره قرآن 
است و در واقع یك مدخل تفصيلی بر این کتاب الهی است 

و در آن به معنای نزول وحی، طریقه استفاده از قرآن برای 
روزگار جدید و یك ســری موشكافی ها برای معنای تفسير 

پرداخته شده است.
به گفته فيضی، نوشــتن این کتاب قریب به چهار سال 
پيش شــروع شده و امســال با در اولویت قرار گرفتن کار 

نگارش آن به پایان رسيده است.

این کتاب دارای دو بخش است؛ در بخش اول آن چه ذکر 
شد گنجانده شــده و در بخش دوم نمونه های تفسيری از 
چند سوره و آیه قرآن از جمله سوره حمد، آیه نور، سوره قدر، 
اواخر سوره حشر، یاسين و  ... مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب »فيض روح القدس« توســط انتشارات اطالعات 
راهی بازار ميشود.

پژوهشى تازه درباره قرآن


