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کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

 ستاد برگزاری جشنواره نمایش های آئینی و سنتی سالن های چهارسو و سایه از مجموعه تئاترشهر، تماشاخانه سنگلج، 
تاالر حافظ،  تاالر هنر و تاالر محراب را به عنوان سالن های میزبان هفدهمین جشنواره نمایش های آئینی و سنتی انتخاب 

و معرفی کرد.
جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به ریاست علی نصیریان و دبیری داود فتحعلی بیگی برگزار می شود.

این هفدهمین دوره از این جشنواره است که از ۴ الی ۱۰ شهریور ماه در تهران برپا خواهد شد.

چهار مه سالروز تولد آدری هیپبورن است، زیبایی و وقار و 
سادگی او باعث شده که پیتر باگدانویچ او را با لقب »آخرین 

معصوم سینما« توصیف کند.
آدری هپبورن در همــۀ فیلم هایش آن قدر خوب و کامل 
است که برای تماشاگر چاره ای جز دوست داشتن اش باقی 
نمی گذارد. اما چیزی ورای افسون حضور این ستاره بر روی 
پردۀ نقره ای وجــود دارد که او را بین نســل های مختلف 
تبدیل به یک شمایل تکرارنشــدنی و ماندگار کرده است. 
خانه های سبز و نابخشــوده و صبحانه در تیفانی از او غیر 
قابل تکرار است. یکی از نقش  آفرینی های درخشانش را در 
» بانــوی زیبای من«)۱96۴( به نمایش گذاشــت. در این 

فیلم موزیکالِ  جورج کیوکر، که برگرفته از نمایشــنامه ای نوشــته ی جرج برنارد شــاو 
است، زبان شناسی به نام هیگینز، با همکارش کلنل پیکرینگ، شرط می بندد که دختری 
گلفروش، بازیگوش و مدرســه نرفته)با بازی هیپبورن( را با تعلیمات زبان شناســی اش 
تبدیل به خانم و بانویی متشــخص می کند به طوری که هیچ کس در تشخص او شک 
نکند. بازی با نشــاط و ُپر انرژی هیپبورن در نقش الیزا، در ذهن ها جاودانه شــد. او در 
فیلم، آواز خواند، از مبل باال رفت، فحش داد، خندید و عاشق شد. هنوز هم می توانید سه 

ساعت تمام پای فیلم بنشینید و راضی و سر حال تا انتها دنبالش کنید.
آدری هیپبورن بازیگــر بریتانیایی )متولد ۴ می ۱929 – متوفی 2۰ ژانویه ۱993( در 
بروکسل بلژیک متولد شد. هیپبورن که به عنوان نماد مد و صنعت فیلم شناخته می شد، 
در عصر طالیی هالیوود فعالیت می کرد. او از ســوی بنیاد فیلم آمریکا به عنوان سومین 
اســطوره زن تاریخ ســینمای آمریکا معرفی شد. بســیاری حتی او را زیباترین زن همه 

دوران می دانند.
هیپبورن که در منطقه ایکســل در شهر بروکسل متولد شد، دوران کودکی خود را در 
کشــورهای بلژیک، انگلستان و هلند سپری کرد. در آمستردام، شروع به یادگیری رقص 
بالــه کرد و پس از عزیمت به لندن در ســال ۱9۴8، آموزش های خود را ادامه داد و به 
عضویــت در یک تئاتر موزیــکال درآمد. وی قادر به صحبت بــه چندین زبان از جمله 

انگلیسی، فرانسوی، هلندی، ایتالیایی، اسپانیایی و آلمانی بود. 
ظاهر نمادین هیپبورن از نگاه پســرش این گونه است: »مادرم مثل همۀ خانم ها حدود 
ســی-چهل تا روسری داشت. عینک آفتابی بزرگ و روســری شیوۀ خوبی برای تغییر 
چهره اش بود و او گاهی اوقات می توانســت به تنهایی و بدون همراهی دیگران به خرید 
برود.« دوتی در ادامه می گوید: »مادرم ترکیب زیبایی از عیب و نقص بود. او فکر می کرد 
که بینی بزرگی دارد و بیش از حد الغر و استخوانی است. در آینه به خودش نگاه می کرد 

و می گفت: »نمی فهمم چرا همه من را این قدر زیبا می بینند.«
هیپبــورن ترکیبی از تضادها بود: زنانگــی و کودکانگی، معصومیت و قدرت. هیپبورن 
گوهری یگانه داشت که کارگردانان با کشف آن، به سیمای زن فیلمشان ابعادی جاودانه 
بخشیدند. شاید اگر آن فیلم ها از قدرت »حضور« این ستاره بی بهره بودند، به این میزان 
تأثیرگذاری و ماندگاری نمی رســیدند.آخرین فیلمش را اســپیلبرگ کارگردانی کرد که 

»همیشه« )۱989( نام داشت. 
همیشــه خودش را دســت کم می گرفت در حالی که دنیایی عاشقش بودند و هستند. 
خــودش می گوید: »هر زنی می تواند با یک عینک آفتابی بزرگ و موهای کوتاه و لباس 
کوتاه بی آســتین بشود آدری هیپبورن« اما همه ی ما می دانیم که آدری هیپبورن، دومی 

ندارد.

انیمیشــن »اکتسابات انتســابی« در دو جشنواره ی »آنکا« و 
»فلوریدا« پذیرفته شد و در عین حال انیمشن کوتاه »آنتراکت« 

در جمهوری چک پذیرفته شده است.
فیلم انیمیشن »اکتسابات انتسابی« از تولیدات مرکز گسترش 
سینمای مســتند و تجربی به کارگردانی »سمانه شجاعی« در 

دو جشــنواره بین المللی »آنکا« اسلواکی و »فلوریدا« آمریکا به 
نمایش درمی آید. دهمین دوره جشــنواره »آنکا« طی روزهای 
8 تا ۱۱ تیرماه 96 در کشــور اســلواکی برگزار می شود و فیلم 
انیمیشــن »اکتسابات انتسابی« ساخته »ســمانه شجاعی« در 

بخش »چشم انداز جهان« این جشنواره روی پرده خواهد رفت.
»اکتســابات انتســابی« یکی از آثار انیمیشن منتخب بخش 
مسابقه جشــنواره »فلوریدا« نیز هســت که از پنجم تا هشتم 

مردادماه در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
پیش از این، اعالم شــده بود که این فیلم در بخش مســابقه 
دانشــجویی پنجاه و ششــمین دوره جشــنواره فیلم انیمیشن 
انِســی Annecy بــه نمایش درمی آید.این جشــنواره که از 
فستیوال های انیمیشن جهان است، طی روزهای 22 تا 27 خرداد 

در کشور فرانسه برگزار خواهد شد.
داستان فیلم انیمیشــن »اکتسابات انتســابی« درباره ی پیر 
پســری اســت که از وضعیت ظاهری و موروثی خود ناراضی 
بوده و تصمیم می گیرد به زندگی خود خاتمه دهد، اما خودکشی 
ناموفق او شرایط جدیدی را در زندگی اش ایجاد می کند. این فیلم 
یک تجربه ی جدید به روایت گروتســک )طنز تلخ( در انیمیشن 

با تصاویر رئال است.
»اکتسابات انتسابی« در ســی اُمین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
دانشــجویی دانشــجویی »ونیز« ایتالیا، دوازدهمین جشــنواره 
بین المللی انیمیشــن »آتن« یونــان و یازدهمین برنامه نمایش 
فیلم Flatpack بیرمنگام انگلیس نیز به نمایش درآمده است.

حضور انیمیشــن کوتاه  »آنتراکت« در جشنواره »انی فیلم« 
جمهوری چک

انیمیشن کوتاه »آنتراکت« به کارگردانی محمدرضا خردمندان 
محصول ســازمان ســینمایی حوزه هنری در جشــنواره  فیلم 

»انیفیلم« جمهوری چک حضور دارد.
انیمیشــن کوتاه »آنتراکت« ســاخته محمدرضا خردمندان 
محصول باشــگاه فیلم ســوره حوزه هنــری در بخش رقابتی 
فیلم های کوتاه جشنواره  فیلم »انیفیلم« جمهوری چک شرکت 

می کند.
این جشــنواره به تکنولوژی روز انیمیشن در دنیا توجه دارد و 
پذیرای نویســندگان و افراد حرفه ای در این زمینه است. ضمنًا 
تالش دارد که در کنار معرفی صنعت انیمیشن جمهوری چک، 
بخش جنوبی جمهوری چک را نیز به مهمانان خود معرفی کند.

»آنتراکت« برگرفته از »Entract« کلمه ای فرانسوی و به 
معنای حدفاصل بین دو پرده موسیقی است. فیلم نیز در فاصله 
بین دو قطعه موسیقی روایت می شود. ایده »آنتراکت« از داستان 
تک تیراندازی اسرائیلی است که در جریان جنگ 2۰۱۴ غزه با 
انتشــار پستی در صفحه اینســتاگرام خود ادعا کرد در یک روز 
توانسته ۱3 کودک فلسطینی را هدف قرار دهد.عوامل انیمیشن 
کوتــاه »آنتراکت« عبارتند از نویســنده و کارگردان: محمدرضا 
خردمنــدان، کارگردان فنــی و هنری: بهزاد رجبــی پور، مدیر 
تولید: علیرضا رنجبر شورابی، مدل سازی شخصیت: محمدعلی 
شاکری، حسین عظیمی، مدلســازی محیطی سه بعدی: سعید 
خالقی، امید نژادنیک، توحیــد توانا، انیماتور: اعظم مهدی زاده، 
طراحی اســتوری بورد: میثــم برزا، رندر و شــیدینگ: علیرضا 
رنجبر شــورابی، امید نژادنیک، سعید خالقی، کامپوزیت: محمد 
افشانی، کانسپت: مجتبی نادرلو، طراحی صدا و میکس: علیرضا 
علویان، موسیقی: حامد ثابت، تدوین: ابوذر حیدری، تهیه کننده: 

محمدرضا شفاه، محصول: باشگاه فیلم سوره حوزه هنری.
جشــنواره  فیلم »انیفیلم« از ۱2 تا ۱7 اردیبهشت ماه در شهر 

تربون جمهوری چک برگزار می شود.

انتشارات مروارید رمان »عقاب« 
اثر اســماعیل کاداره از نویسندگان 
شــهیر کشــور آلبانی را با ترجمه 

محمود گودرزی منتشر کرد.
کاداره دانش آموختــه دانشــگاه 
ترانا پایتخت آلبانی است و از سال 
۱963 با انتشــار نخستین رمانش 
با عنــوان »ژنرال ارتــش مرده« 
توانست شهرت بسیاری را به دست 

آورد.
او در اوایل سال های ۱99۰ در پی فشارهای رژیم کمونیستی انور خوجه، آلبانی را 
ترک و به فرانسه پناهنده شد. انتشار کتاب هایش برای مدت ها در آلبانی ممنوع بود 
ولی در فرانسه با استقبال روبرو شد. کاداره در سال ۱996 به عضویت فرهنگستان 
علوم اخالقی و سیاســی فرانســه درآمد و پس از آن نیز به عنوان افســر »لژیون 
دونور« معرفی شــد. وی تاکنون در حدود 2۰۰ رمان و چندین کتاب شعر به چاپ 
رسانده است. اسماعیل کاداره، نویسنده کتاب عقاب، بزرگترین نویسنده آلبانی است. 
او در دانشــگاه تیرانا و موسسه گورکی در مسکو تحصیل کرده است. کاداره بیشتر 
در ســبک بخصوص خود، یعنی ســبک خاص سیاسی، مشغول است که غالبا پس 

زمینه ای فلسفی دارد.
داســتان این کتاب راجع به قهرمان رمان، مکس، اســت که شبی عجیب در راه، 
خرابه زیر پایش خالی می شــود و به دنیای پایین سقوط می کند. او در آن دنیا که 

دنیای سقوط کرده هاست بی هیچ دلیلی محکوم به زندگی در تبعید است.
او در آن دنیا در تقال برای صعود و بازگشــت به دنیای باالســت. او دچار جنونی 

متعالی می شود که در نهایت موجب فنا و مرگش می شود.
رمان از منظر فلســفی تاریخچه ای از سرگذشــت بشر است که در تالش برای 

رسیدن به عالم معناست و برای این رسیدن، دست به هرکاری می زند.
پیام کتاب این اســت که برای رســیدن به عالم معنا و تعالــی، آن چیز که باید 
به دنبالش باشــیم درون خود ماســت و ما باید آن را در خود جستجو کنیم و تمام 
راه های تقال برای رسیدن محکوم به فناست. رمان در بطن داستان گوشزد می کند 
که انســان موجودی عادت پذیر است و کم کم به محیط عادت می کند اما مکس 
بــر خالف این باور عصیانی می کند که موجباتش مرگش اســت. رمان بر این باور 
اســت که ما محکوم به جبر هســتیم و تقال بی فایده اســت. رمان قید می کند که 
این دنیا، حالت روحانی از آن دنیاســت که آن دنیای باال در نظر ما فقط تبدیل به 
حالت جســمانی شده و باعث میشود از این دنیا غافل شویم. رمان سرنوشتی پرمته 
وار دارد، عقاب راه رســیدن به دنیایی است که وجود ماست و چنگ زدن به او فقط 

فنای مارا زودتر می رساند.
اما از جنبه سیاســی رمان در بررســی و نقد حکومت های سیاسی چپ به ویژه 

حکومتی کمونیستی است که حتی باعث تبعید کاداره از آلبانی شد.
عقاب از این منظر نماد آزادی و صالبتی است و قهرمان رمان سعی دارد با سوار 
شــدن بر آن طبق یک افســانه قدیمی به عالم باال صعود کند که در واقع همین 
عقاب در قفس نقدی ظریف بر حکومت های مستبد چپ گرایی کمونیستی است.

قسمت هایی از کتاب
   وقتی که قفس خالی شد، این احساس به او دست داد که باری از روی دوشش 
برداشــته شده است. با این وصف، نمی توانســت از زمین خون آلود چشم برگیرد. 
لحظه ای احساس کرد که قرمز مایل به ارغوانی تیره تر می شود، گویی که بخواهد 

روی رازی را بپوشاند، اما لحظه بعد دید که درخشش خود را باز یافته است.
    ســرش را به سمت پنجره برگرداند. بیرون، شب شده بود. با خودش فکر کرد 
که امشب زمان مناسبی است. درخشش ماه به قدری بود که حیوانات وحشی نگران 
نمی شــدند. پتو را کنار زد و برخاست. موهایش را جلوی آینه کم وبیش صاف کرد، 

پالتویی پوشید و بیرون رفت...

کتاب عقاب )یک رمان سیاسی -فلسفی(

 زیبای خفته

تاالرهای جشنواره 
نمایش های آئینی و سنتی

فیلم ســینمایی » پناه« ساخته احمد بهرامی اولین حضور 
جهانی خود را در بازار فیلم کن تجربه خواهد کرد. »پناه« به 
نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی در سکوت خبری و در 
کویر مرکزی ایران ساخته شده است و اولین حضور جهانی 

خود را در بازارفیلم کن تجربه خواهد کرد.
گروه سازنده »پناه« در شرایط بسیار سخت آب و هوایی در 
کویر مرکزی ایران )روستای مصر( این فیلم را تولید کرده اند.

از ویژگی خــاص این فیلم ، ثبت تصاویــر بکر کویر  با 
استفاده از  لنز آنامورفیک اســت که زاویه گسترده این لنز 

قابلیت به تصویر کشیدن  پالن های کویر را دارد.
در خالصه داستان فیلم آمده است: پسری جوان بنام پناه 
در یک روســتای کوچک در دل کویر  کمک حال خانواده و 

اهالی روستا است. او میان رفتن و ماندن مردد است.
حســین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، 

مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران »پناه« هستند.
بهرامی تا کنون ساخت چند فیلم کوتاه و همچنین تهیه  و 
کارگردانی فیلم های بلند داســتانی را در کارنامه خود داشته 
است ؛همچنین  موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم 
بخش ترافیک جشــنواره فیلم پلیس بــرای فیلم»عبور« و 
دیپلــم افتخار و لوح تقدیر بهترین کارگردانی فیلم ویدیویی 
از جشنواره دفاع مقدس ۱39۵ برای فیلم»تونل«شده است.

با توجه به پذیرفته شدن فیلم سینمایی پناه در بخش بازار 
فیلم کن، این فیلم در چند نوبت برای پخش کنندگان و تهیه 
کنندگان حاضــر در کن به نمایش در می آید. عوامل تولید 

»پناه« عبارتند از: نویســنده وکارگردان: احمد بهرامی،مدیر 
فیلمبرداری: مهدی اصالنی، تدوین: باران عالئی، صدابردار: 
هادی ســاعد محکم، برنامه ریز و دســتیارکارگردان: بیژن 
حجازی، ، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی،طراح صحنه 
و لبــاس: ناهیدعزیزی،اجرای صحنه ولباس:عباس بحری، 
مدیرتولید:کامبیزقوامزاده، گریم:مرجان ســلمانیان، تصحیح 
رنگ: ســهراب نوربخش)اســتودیو تنگرام(، امور فنی صدا: 
استودیو مون، جلوه های ویژه بصری: سلمان اربابون، منشی 
صحنه: ندا عزیزی، دستیاران کارگردان: بهنام داوری، اهورا 
بهرامی، گروه فیلمبرداری: رضا گلکرمی، محســن دبیریان، 
عرفان قبادی بیگوند، میالد اصالنی، دستیاران صداگذاری: 
ایمان عزیزی، میالد ســرچمنی، متصدی دوربین: محسن 

هادوی،عکاس:حمیــد جغتایی، عنوان بنــدی و زیرنویس: 
مرتضی حاج محمدی ، مترجم: صــدف صدری، تدارکات: 
محمد براتی، مهدی حشــمت، حمل و نقل:مجید رحمانی، 
هماهنگی امور فرانسه : سید علیرضا میرزایی، مشاور رسانه 
ای: منصوره بسمل، مشــاور کارگردان: صالح غربی جوان، 
مشــاور پروژه: تورج اصالنی، مجری طرح: محمود بهرامی، 
تهیه کنندگان: ناهید عزیزی، احمد بهرامی، تهیه شــده در: 

خانه فیلم پارس

حضور فیلم سینمایی »پناه« در بازار فیلم کن

انیمیشن های ایرانی در راه جشنواره های جهانی 

»رام« و »مانگ« نخســتین آلبوم های خــود را رونمایی 
خواهند کرد.

قرار است آلبوم »رام« به شــیوه ای متفاوت رونمایی و در 
بازار پخش شــود؛ آلبوم »تا هــزار و نمی دونم چند« پیش از 
انتشار و پخش به شــکل فیزیکی، نخست به صورت آنالین 

قابل خریداری خواهد بود.
»رام« با اشاره به گســترش فرهنگ دیجیتال گفت: این 
روزها موســیقی و فیلم در ایران مانند سایر کشورها، هر چه 
بیشــتر از طریق فضای مجازی و به شــکل آنالین توزیع و 
پخش می شود که ضمن حفاظت از محیط زیست، برای مردم 
هم نتایج ارزشمندی دارد، زیرا به شکل ارزان تر و راحت تر و 
هم زمان در تمام نقاط دنیا قابل دسترسی است. ما هم تصمیم 
گرفته ایم مثل همراهان مان که در این رویکرد پیشتاز هستند، 

در ترویج این فرهنگ سهمی داشته باشیم.
این آلبوم که در ســبک پاپ - راک تهیه شده است. آلبوم 
»تا هزار و نمی دونم چند« شامل هشت قطعه است که پیش 
از این، قطعه »فراموشی« به صورت تک قطعه از آن منتشر 
شد. امروز نیز قطعه »سقوط« از این آلبوم منتشر شده است.

»رام« درباره این قطعه توضیح داد: قطعه سقوط مثل بیشتر 
آهنگ های آلبوم، برگرفته از تجربیات و حس و حالی اســت 
که در این سه سال داشته ام؛ روایتی شخصی از حال و هوای 
خودم و هم نسالنم. در ضمن فکر می کنم نماینده خوبی برای 
معرفی فضای این آلبوم  باشــد.گروه موســیقی تازه تاسیس 
»مانگ« ۱۴ اردیبهشت ماه، مراســم رونمایی از اولین آلبوم 
خود را در شــهر کتاب فرشته برگزار می کند و 23 اردیبهشت 
نیز کنســرت این آلبوم را همراه قطعات جدیدی از آلبوم دوم 

گروه روی صحنه می برد.
آغاز کار گروه »مانگ« به حدود سه سال پیش بازمی گردد 
که با ایده های نیما سعیدی )گیتاریست( و همراهی امیرعلی 

طاهــری )درامر( شــروع به تمرین کردنــد و پس از مدتی، 
حامد حمیدزاده )باسیســت( به آن ها ملحق شد و حلقه اصلی 
»مانگ« شکل گرفت. البته آن ها سابقه حضور در گروه هایی 
مانند »بهنا«، »بی بند«، »میوت ایجنسی« و »جالبوت« را هم 

در کارنامه خود دارند.
آن ها نام اولین آلبوم شان را »اقلیم« گذاشته اند و به نوعی 

هم وام دار اقلیم ها هستند.
گروه موســیقی »مانگ« امیرعلی طاهری درباره فضای 
کاری »مانگ« گفت: نیما سعیدی کوک های متنوعی را برای 
گیتار طراحی کرده که براساس آن، ملودی ها و ریتم هایی که 
شنیده می شوند، شبیه به ملودی ها و ریتم های نواحی مختلف 
ایران هستند و حالتی بومی دارند. این آلبوم با سازهایی مانند 
گیتار آکوســتیک، گیتار الکتریک، درامز، باس، ساکسیفون، 
کالرینت و کوبه ای هایی مثل داربــوکا و دمام و تنبک اجرا 
شــده و می توان گفت حالتی تلفیقی دارد. در واقع هم نوای 
موسیقی ایرانی را در خود دارد و هم حالت موسیقی غربی در 
آن شنیده می شود. البته در این گروه، موسیقی نواحی عیناً اجرا 
نمی شود و فقط حالتی از موسیقی های نواحی مختلف ایران 
به گوش می رسد. در واقع مهمترین المانی که در این قطعات 
وجود دارد کوک های مختلف و متفاوت نیما ســعیدی روی 
گیتار است که باعث شــده صدای ایرانی را هم تولید کنیم. 
»مانگ« که پیش از این، اجراهای کوچکی داشته، قرار است 
به صورت رسمی 23 اردیبهشت ماه روی صحنه برود.طاهری 
درباره کنســرت پیش رو نیز اظهار کرد: آلبوم »اقلیم« شامل 
هفت قطعه اینسترومنتال با نام های لَگ، واهه، گیله، سه )3(، 
خراسان، هجوم و خیزش شــرقی است که در این کنسرت 
اجرا خواهند شد و عالوه بر آن، قرار است پنج قطعه جدید از 
آلبوم دوم را هم اجرا کنیم که سه تا از آن ها با خوانندگی نیما 

سعیدی همراه خواهد بود.

تمدید تئاتر تاالر »حافظ«، تغییر عنوان یک نمایش، آخرین روز 
اجراها در ایرانشهر و... از جمله خبرهای تئاتر است.

عنوان نمایش »شــماعی زاده«به نویسندگی و کارگردانی رضا 
بهاروند تغییر کرد، این اثر از ۱7 اردیبهشت در تئاتر باران به روی 
صحنه می رود.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی گروه؛ با 
آغاز  پیش فروش این اثر به دســتور شورای نظارت و ارزشیابی 
اداره کل هنرهای نمایشــی نام نمایش " شــماعی زاده " به " 
ســماعی زاده " تغییر یافت و »ســماعی زاده« از ۱7 اردیبهشت 
در تئاتر باران به روی صحنه می رود.با استقبال مخاطبان از پیش 
فروش ســه روز نخست نمایش "ســماعی زاده" و پایان یافتن 
بلیت ها؛  پیش فروش بلیت روزهای جدید در ســایت تیوال آغاز 

شده است.
بازیگران به ترتیب ورود در این نمایش عبارتند از: علی شادمان، 
باران وقار کاشانی، شیدا خلیق، احمد کاوری، تینو صالحی، فرانک 

کالنتر، ساالر کریم خانی، مهدی زندیه.
همچنین ســعید حســنلو به عنوان طراح صحنه بهاروند را در 

اجرای این نمایش همراهی می کنند.
ســایر عوامل این اجرا عبارتند از:مشــاور هنری: احمد سلگی، 
طــراح لباس: آزاده قــوام، طراح گریم: مونا جعفری، آهنگســاز: 
مبین بهاروند، طراح گرافیک: وحید میثاقی، مدیر تولید: حســین 
ایرجی، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: حسین شاهیوند ،منشی 
صحنه: غزاله الکائی، مدیــر روابط عمومی و تبلیغات: علی ژیان 
)جارچی(،مشاور رسانه ای: مریم رودبارانی ،تبلیغات مجازی: آریان 
امیرخان )فیلم نیوز(،ساخت تیزر هنری: شهاب نجفی، ساخت تیزر 

تبلیغاتی و عکاس: اشکان مستی 
هفته پایانی اجراهای 4 نمایش تماشاخانه ایرانشهر

نمایش های »ســونات پاییزی«، »... و چند داســتان دیگر«، 
»ولپن« و »آوازهای سر شــام« هفته پایانی اجراهای خود را در 

تماشاخانه ایرانشهر سپری می کنند.
نمایش »... و چند داستان دیگر« به کارگردانی پیام الریان که 
از ۱6 فروردین ماه اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان 
تماشــاخانه ایرانشهر آغاز کرده اســت، روز ۱7 اردیبهشت ماه به 

اجرای خود پایان می دهد.
»و چند داستان دیگر« ساعت ۱8:3۰ به صحنه می رود.

نمایش »ســونات پاییزی« به کارگردانی جالل تهرانی هم که 
از ۱6 فروردین ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
به صحنه رفته است، تا ۱7 اردیبهشت ماه به اجراهای خود ادامه 

می دهد.
»سونات پاییزی« ساعت 2۰:3۰ به صحنه می رود.

در ســالن دکتــر ناظــرزاده کرمانی هم نمایــش »ولپن« به 
کارگردانی مهدی کوشکی که از ۱۵ فروردین ماه به صحنه رفته 
است، تا ۱۵ اردیبهشت ماه به اجرای عمومی خود ادامه می دهد.

»ولپن« ساعت ۱9:۱۵ به صحنه می رود.
همچنین نمایش »آوازهای ســر شــام« بــه کارگردانی کاوه 
مهدوی نیز که از ۱۵ فروردین ماه در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی 
اجرای عمومی خود را آغاز کرده اســت، ۱۵ اردیبهشــت ماه به 
اجراهای خود پایان می دهد.»آوازهای ســر شام« ساعت 2۱ به 

صحنه می رود.
اجرای نمایش »می چرخه، برمی گرده« در پردیس تئاتر تهران

نمایــش »بچرخه، برمی گــرده« به نویســندگی و کارگردانی 
»عباس عبداهلل زاده« از پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در ساعت2۰ 
و در تماشاخانه اســتادمحمد پردیس تئاتر تهران به روی صحنه 

می رود.
داســتان این نمایش درباره پیرزنی اســت که قصد دارد یک 
کیسه ای طال را در داخل ضریح  امام رضا)ع(بیاندازد، اما به شکلی 
اتفاقی کیســه طال بیرون ضریح افتاده ولی در پایان کیسه طال 

به داخل ضریح انداخته می شود.در نمایش »میچرخه، برمیگرده« 
احمد داوودی، افشــین غیاثی، زهره بختیــاری، فاطمه الیزال، 
عرفان حق روســتا، مجید رمضان نسب، علی موسوی، ندا اصغر 
پــور، غزل صفرخانلو ایفای نقش مــی کنند. عالوه بر این  علی 
مرادی در مقام آهنگســاز، مقدس شابیران در مقام طراح لباس و 
شــهرزاد نقاش زاده در جایگاه طراح صحنه برخی از عوامل این 

اثر نمایشی هستند.
نمایش »میچرخــه، برمیگرده« به نویســندگی و کارگردانی 
»عباس عبداهلل زاده« از پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در ساعت2۰ 
و در تماشاخانه اســتادمحمد پردیس تئاتر تهران به روی صحنه 

می رود..
فراخوان رحمانیان برای نمایش » صدام«

محمد رحمانیان برای شــروع تمرینات نمایش جدیدش و نیاز 
به تعــدادی بازیگر فراخوان داد. این نویســنده و کارگردان تئاتر 
قرار است در مرداد و شهریور امسال نمایشی را با عنوان» صدام« 
در تــاالر وحدت روی صحنه ببرد که برای آن به تعدادی بازیگر 
مسلط به بدن و حرکات فزیکال نیاز  دارد. بر اساس این فراخوان 
بازیگرانی که از این شرایط برخوردار هستند زیر نظر یاسر خاسب 
تمرینات خــود را انجام خواهند داد.به ایــن ترتیب عالقه مندان 
ساعت ۱6 روز شنبه ۱6 اردیبهشت ماه می توانند برای حضور در 

این تمرین به تاالر وحدت )طبقه هفتم( مراجعه کنند.
فراخوان ثبت درخواست های اجرا در تئاتر مولوی منتشر شد

 فراخــوان ثبت درخواســت های آثار نمایشــی جهت اجرا در 
سالن های مرکز تئاتر مولوی منتشر شــد. در این فراخوان مرکز 
تئاتر مولوی، وابســته بــه اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت 
فرهنگی دانشــگاه تهران، با افتخار آمادگی مجدد خود را جهت 
دریافت پیشــنهادات اجــرای عمومی نمایش هــای هنرمندان 
دانشگاهی برای اجرا در نیمه دوم سال ۱396 اعالم می دارد.کلیه 

شرایط و ضوابط مربوطه در قالب این فراخوان، همچنین فرم ثبت 
درخواست های اجرایی در کانال رسمی تلگرام مرکز تئاتر مولوی 
در دســترس عموم است و هنرمندان می توانند از این طریق آثار 
پیشــنهادی خود را برای اجرا در دو ســالن کوچک و اصلی این 

مجموعه ثبت و ارسال نمایند.
فراخوان اجــرای عمومی نمایش در مرکز تئاتر مولوی 

دانشگاه تهران )نیمه دوم سال ۱۳۹۶(
مرکز تئاتر مولوی؛ وابســته بــه اداره کل فرهنگی و اجتماعی 
معاونت فرهنگی دانشــگاه تهران، با افتخار آمادگی مجدد خود را 
جهت دریافت پیشنهادات اجرای عمومی نمایش های هنرمندان 
دانشــگاهی برای اجرا در نیمه دوم ســال ۱396 اعالم می دارد. 
این مرکز از تمامی دانشــجویان، اساتید و هنرمندان عرصه تئاتر 
دانشــگاهی که پس از بازگشــایی مجدد تئاتر مولوی و در طول 
یکسال گذشته با مشارکت در برنامه های متنوع علمی، آموزشی 
و هنــری این مجموعه؛ رونق و پویایی این مجموعه فرهنگی را 
رقم زدند، سپاســگزاری کرده و امید آن است تا با حضور مستمر 
و تاثیرگــذار هنرمندان و جوانان خالق دانشــگاهی در این تاالر 

پرقدمت؛ گامی بلند در تعالی هنر نمایش برداشته شود.
عالقمندان به اجــرا در مرکز تئاتر مولوی می توانند با تکمیل 
فرم بصورت پی.دی.اف و ارائه مستندات الزم به آدرس ایمیل زیر 
به صورت رســمی درخواست خود را برای اجرا در نیمه دوم سال 
application.molavi@gmail. .۱396 ثبت نماینــد

com
نتیجه بررســی اولیه درخواست ها در نیمه دوم خرداد ماه سال 
جاری اعالم خواهد شــد. یادآوری می شود، تائید قطعی هر اجرا 
و ثبــت آن در جدول برنامه های نیمه دوم ســال ۱396، پس از 
بازبینی اثر بصورت حضوری و یا از طریق مشــاهده فیلم نمایش 

صورت خواهد گرفت.

سریال رمضانی شبکه دو مشخص شد
مجموعه "ِسّر دلبران" به عنوان سریال رمضانی شبکه 
دو ســیما اعالم شده است. سریال "ِســّر دلبران" که به 
عنوان سریال ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است، 
قرار اســت هر شب ساعت 2۱ و 3۰ راهی آنتن شبکه دو 

سیما  شود.
 "ِســّر دلبران" تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال 
ســازمان هنری رسانه ای اوج است که بر اساس فیلمنامه 
حســین حســنی، به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و 
کارگردانی محمدحسین لطیفی، ماه مبارک رمضان 96 در 
سیمای ملی پخش خواهد شد.  خشایار موحدیان تدوین 
سریال و کارن همایونفر ساخت موسیقی متن این سریال 
را بر عهده دارند.محمدکاســبی، فرهاد قائمیان، اسماعیل 
محرابی، برزو ارجمند، متین سادات ستوده، جعفر دهقان، 
جهانبخش ســلطانی و رضا توکلی بازیگران سریال »ِسّر 

دلبران« هستند.
سایر عوامل این سریال عبارتند از:

مدیر تصویربــرداری: امیرکریمی، مدیــر صدابرداری: 
فرشید احمدی، طراح صحنه و لباس: حمیدرضا نوروزی، 
طراح چهره پردازی: مهریشیرازی، دستیار اول کارگردان: 
امیرعباس لطیفی، مدیر تولید: داوود جمشیدی، تدوینگر: 
خشایار موحدیان، مدیر برنامه ریزی: سعید عباسی، عکاس: 

حسن هندی، مشاور رسانه ای: علی مرادخانی.

رونمایی از »تا هزار و نمیدونم چند« 
و »اقلیم« 

در تئاتر چه خبر است

مراســم جشن انجمن نمایشگران عروسکی به بهانه هفته بزرگداشــت تئاتر و با یادی از استاد جواد ذوالفقاری و دنیا 
فنی زاده برگزار می شود. به گزارش ایسنا، انجمن نمایشگران عروسکی به مناسبت هفته بزرگداشت تئاتر جشنی  با حضور 
هنرمندان و اساتید  پیشکسوت حوزه تئاتر و تئاتر عروسکی ایران عصر چهارشنبه )۱3 اردیبهشت( ساعت ۱8:3۰ در سالن 
اســتاد شهناز خانه هنرمندان برگزار می کند.در این مراسم عروسکی از یکی از فعاالن پیشکسوت تئاتر عروسکی ایران 
تقدیر خواهد شد و از دیگر برنامه های این جشن اجرای قطعات تئاتر عروسکی و خوانش پیام روز جهانی تئاتر عروسکی 
اســت. همچنین قراراســت در قالب بحث  و گفت وگو با طرح پیشنهادات به بررسی مشکالت و معضالت این روزهای 
تئاتر عروســکی ایران بپردازند. یادواره ای برای دو هنرمند از دســته رفته تئاتر عروسکی " استاد جواد ذولفقاری و دنیا 
فنی زاده نیز برگزار خواهد شد.مراسم جشن انجمن نمایشگران عروسکی به همت هیات مدیره انجمن و به کارگردانی 
فریبا رئیســی نویسنده و کارگردان تئاتر عصر چهارشنبه مورخ ۱3 اردیبهشت ساعت ۱8:3۰ در سالن استاد شهناز خانه 

هنرمندان برگزار می شود.

برپایی جشنی با یاد فنی زاده 
و ذوالفقاری


