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خبر فرهنگ و هنر

«اصغرفردی»
شاگردشهریار
درگذشت

صبا :اصغر فردی؛ شــاعر،
ادیب و پژوهشــگر تبریزی و از شاگردان
استاد شهریار یکشنبهشب در ۵۵سالگی بر
اثر ایست قلبی درگذشت.
براساس این گزارش ،وی از شاگردان بهجت
تبریزی و از شعردوستان تبریز بود که آثاری
از وی تاکنون منتشر شده است ،تصحیح و
انتشار «دیوان صافی تبریزی»« ،شهریار و
انقالب» و «تبریزیات» از آن جمله است.
او در ســالهای اخیر فعالیتش را در حوزه
شهریارشناسی و معرفی این شاعر افزودن
کرده بود .نیر کمالی؛ همسر مرحوم فردی،
اظهار داشــت :آقای فردی یکشنبهشب
ساعت ۱۲دچار ایست قلبی شده و دارفانی
را وداع گفتند.
وی در ادامه درباره مراســم خاکسپاری و
تشــییع گفت :ما در حال حاضر در تبریز
هســتیم و فرزندانمان در تهران هستند،
منتظر حضور آنها در تبریز هستیم تا مراسم
تشییع را انجام دهیم .احتماال سهشنبه و یا در
صورت عدم هماهنگیها چهارشنبه مراسم
خاکسپاری را انجام میدهیم.
وی در پایان مقبرهالشــعرای تبریز را محل
احتمالی خاکسپاری مطرح کرد.

قدیانی«بچههای
راهآهن» را روانه
بازار کرد

صبا:کتاب«بچههایراهآهن»اثر
اینزبیتباترجم هشیمافتاحیدرقطعجیبیو
در نوبت سوم چاپ روان ه بازار کتاب شد.
کتاب«بچههایراهآهن»اث راینزبیتباترجمه
شیمافتاحیدرقطعجیبیودرنوبتسومچاپ
روان ه بازار کتاب شد.
«بچههای راهآهن» داســتان کشمکش این
بچهها با مشکالتی اســت که ناگهان زندگی
آنها را دگرگون کرده است .فقر ،دوری پدر
و ناراحتی مادر زندگی آنها را ســخت کرده
اســت .اما زندگی در کنار راهآهن برای آنها
هیجانانگیز نیز است .تماشای قطارها و دست
تکاندادنبرایمسافرانقطارازسرگرمیهای
لذتبخش آنهاستواتفاقهایجالبیرابرای
آنها به وجود میآورد.
ای نزبیت «بچههای راهآهن» را در سال۱۹۰۶
منتشرکردهاستوازآنهنگامتاکنونهمواره
بازچاپشدهاست.اینداستانازآثارکالسیک
ادبیات کودکان است.
انتشاراتقدیانی رمان«بچههای راهآهن» رادر
قطع جیبی ،نوبت سوم چاپ ،تیراژ ۱۱۰۰نسخه
و قیمت ۱۷۰۰۰تومان در اختیار عالقهمندان
قرار داد.

برگزاریآیین
سپاسازاستاد
پیشگامنقاشی

صبــا :آیین ســپاس از محمد
بهرامی از پیشــگامان نقاشی و گرافیک به
پاس یک عمر فعالیت هنری به همراه افتتاح
نمایشــگاهی از آثار این هنرمند پنجشنبه
۱۸مرداد ســاعت ۱۸با حضور هنرمندان
گرافیک و نقاشی در فرهنگسرای ارسباران
برگزار میشود.
تمبر یادبود محمد بهرامی نیز با حضور آیدین
آغداشلو ،رضا بانگیز ،قباد شیوا ،علیاکبر
صادقی ،حسین محجوبی ،مجید بلوچ ،عباس
مشهدیزاده ،ابراهیم حقیقی ،فرزاد ادیبی،
کورش قاضیمراد ،جمشید حقیقتشناس
و ســیروس آقاخانی در این برنامه رونمایی
میشود.
همچنین نمایشــگاه آثار محمد بهرامی تا
۲۸مرداد در گالری شمارهیک ارسباران برای
بازدید عموم به نمایش گذاشته میشود.

اجرای یک نمایشعروسکی
با همراهیصدایشهرامناظری

نمایش «کمانچه آب و دیگران» با همراهی صدای شهرام ناظری و
خوانش شعر «آب را گل نکنیم» اثر سهراب سپهری به صحنه میرود.

این نمایش موزیکال که به معضل کمآبی میپردازد،
ازجمله نمایشهایی اســت کــه در بخش صحنهای
هفدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش عروسکی
تهران -مبارک به صحنه میرود.
به گزارش «صبا» ،شخصیت اصلی این نمایش آقای
کف پا است که کابوس میبیند همه شیرهای آب باز
است .او از خواب میپرد به حمام میرود و آب زیادی
مصرف میکنــد .آب قطع میشــود و گل او در حال
پژمرده شدن است .آقای کف پا بهدنبال آب سفری را
آغاز میکند که اتفاقاتی را در پی دارد.
نمایش «کمانچــه آب و دیگران» موزیکال اســت و
بیکالم اجرا میشود.
ناصحی در این نمایش به معضل کمآبی و خشکسالی
پرداخته است و مســئله کمبود آب در قالب فضایی
فانتزی نشان داده خواهد شد تا تاثیرگذار باشد.
بــه گفتــه کارگــردان ،تکنیــک اجرایــی نمایش
ماروت(ترکیب انسان و عروسک) است و بدون استفاده
از مدیا ،تکنولوژی و نورپردازی درعین ســادگی پیام
بزرگی در نمایش بازگو میشــود تا در ذهنها باقی
بماند.
عروســکگردانهای نمایش؛ مرجان نامورآزاد ،هما

خداجوی ،پیمان میآبادی ،فرشــاد فرهادپور ،سحر
مانی و علی دولتیاری هستند.
طراحی صحنه را هما خداجــوی و طراحی لباس را
مهری نوری به عهده دارند.
ساخت عروسک کاری از طلیعه طریقی است.
هفدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش عروسکی
تهران-مبارک با دبیری مرضیــه برومند اول تا هفتم
شهریورماه برگزار خواهد شد.

«اعتراف» شهابحسینی توزیع شد

فیلمتئاتر «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی و بازی علی نصیریان
به شبکه نمایش خانگی رسید.
فیلمتئاتر «اعتراف» بازی علی نصیریان ،دیروز ۱۵مردادماه در شــبکه
نمایش خانگی توزیع شد.
در این فیلمتئاتر که شرکت تصویر دنیای هنر پخش آن را بر عهده دارد،
بازیگرانی همچون علی نصیریان ،شــهاب حسینی ،صالح میرزاآقایی،
نیما رئیسی ،مهدی بجســتانی ،پرویز بزرگی ،شهرام ابراهیمی ،میثاق
زارع ،غزاله نظر ،ایلیا نصرالهی ،پرنــد عینبیگی ،تنی آواکیان ،فاطمه
عربکرمانی ،مهران هاشمی و فرنام حقیقتجو حضور دارند.
به گزارش «صبا» ،داستان «اعتراف» برگرفته از قصه اصلی
نمایش «اعتراف» برد میرمن ،نویســنده و کارگردان
مطرح آمریکایی است که شهاب حسینی این قصه را
بازسازی کرده است.
«اعتراف» سومین تجربه حضور شهاب حسینی در
حوزه تئاتر بوده که سال ۹۶به روی صحنه رفته است
و عالقهمندان به تماشــای این فیلمتئاتر میتوانند
از طریق سایت سالمســینما اقدام به خرید و دانلود
قانونی آن کنند.

«کمانچه آب و
دیگران» ازجمله
نمایشهایی
است که در
بخشصحنهای
هفدهمین
جشنواره
بینالمللینمایش
عروسکیتهران-
مبارک به صحنه
میرود

ایران حدود ۶۵
اثر را در مسابقه
جهانیصنایع
دستیمنطقه
غربآسیاشرکت
میدهدکهمیتوان
گفتازنظرکیفیت،
اجرا ،نوآوری و
مرغوبیتقابل
قیاسباکارهای
دیگرکشورها
نیست

اصالتصنایعدستیکشورهای
غرب آسیا ارزیابی میشود

داوری مهر اصالت صنایع دستی با حضور اعضای شورای جهانی
صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه در هتل الله برگزار میشود.

شورای جهانی صنایع دســتی منطقه آسیا و اقیانوسیه
در قالب داوری مهر اصالت صنایع دستی ،میزان اصالت
صنایع دستی کشورهای غرب آسیا را ارزیابی میکند.
داوری مهر اصالت صنایع دســتی تا ۱۶مرداد با حضور
احمدالفارسی از عمان ،چن انینگ از چین ،علی النجاده
از کویت ،مرضیه ترکمانیان و ویدا توحدی در هتل الله
برگزار میشود.
به گزارش «صبا» ،مرضیه ترکمانیان؛ رئیس گروه توسعه
صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی ،با بیان اینکه
شورای جهانی دستی هر دو سال یک بار آثار صنایع دستی
کشورهای مختلف جهان را بررســی و داوری میکند،
اظهار کرد :منطقه غرب آسیا متشکل از ۱۲کشور است و
ما نیز در زمره این کشورها جای گرفتهایم و هرساله یک
پیشبرنامه با عنوان نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی
داریم و در قالب این پیشبرنامه آثاری که از همه شهرها و
مناطقکشورارسالشدهاستراداوریمیکنیم.منتخب
آنها براساس سهمیهای که شورای جهانی صنایع دستی
مشخصمیکندبهمسابقهبینالمللیراهپیدامیکنند.
او افزود :امســال داوری بخش غرب آســیای مسابقه
بینالمللی مهر اصالت صنایع دســتی در ایران برگزار
میشودو۱۶اثرازکشورهایعربستان،عمانوکویتبرای

آغاز ثبتنام در لیگ بازیهای رایانهای ایران

چهارمیندورهلیگبازیهایرایانهایایران ۶تا۱۶شهریورماه
در برج میالد برگزار خواهد شد .در چهارمین دوره لیگ
بازیهای رایانهای ایــران عالوه بر اینکه عالقهمندان
میتوانند در چهار رشــت ه ،FIFA۲۰۱۸ ،PES۲۰۱۸
 ClashRoyaleو QuizofKingsبهرقابتبایکدیگر
بپردازند ،برای اولینبار این امکان را خواهند داشت تا
شانس خودشــان را در بازی ایرانی «پسرخوانده» نیز
امتحان کنند و به قهرمان این بازی تبدیل شوند .بازی
«پسرخوانده» عنوان جدیدی خواهد بود که به این دوره از
لیگ بازیهای رایانهای ایران اضافه شده است.
به گزارش «صبا» ،چهارمین دوره لیگ بازیهای رایانهای ایران ()IGL۲۰۱۸
بهعنوانبزرگترینمسابقاتبازیهایدیجیتالدرکشورباهمکاریبنیادملی
بازیهای رایانهای و شرکت مکعب که بهعنوان نماینده جام جهانی بازیهای
رایانهای( )ESWCدر ایران شناخته میشود ،از  ۶تا ۱۶شهریورماه در برج
میالدتهرانبرگزارخواهدشد.همچنیننفراتبرترایندورهازلیگبازیهای
رایانهایایراندرصورتفراهمشدنشرایطاعزام،بهمسابقاتجهانیفرانسه
اعزامخواهندشد.مانندسالگذشته،خانوادههانیزمیتوانندازنزدیکشاهد
برگزاری این رویداد در برج میالد باشند.

ده عنوان کتاب صوتی جدید منتشر شد

شرکت در این مسابقه به دست ما رسیده است.
ترکمانیان گفت :پنج داور آثار ارسالی به مسابقه جهانی
مهر اصالت صنایع دســتی منطقه غرب آسیا را بررسی
میکنند .ایران حدود  ۶۵اثر را در مسابقه جهانی صنایع
دستی منطقه غرب آسیا شرکت میدهد که با قاطعیت
میتوان گفت از نظر کیفیت ،اجرا ،نوآوری و مرغوبیت
اص ً
ال قابل قیاس با کارهایی که از کشورهای دیگر منطقه
به دست ما رسیده است ،نیستند.

«بی تابستان»
اجرای عمومی
خود را آغاز کرد

صبا :نمایش «بی تابســتان» به
کارگردانی امیررضا کوهستانی در سالن استاد
سمندریانتماشاخانهایرانشهراجرایعمومی
خود را آغاز کرد.
نمایش «بی تابستان» به کارگردانی امیررضا
کوهســتانی اجرای عمومی خود را شامگاه
یکشنبه۱۴مردادماه در حالی آغاز کرد که اغلب
بلیتهای این نمایش پیشفروش شده و تعداد
اندکی برای روزهای پایانی اجرا باقیمانده است.
نمایش «بی تابستان» با بازی سعید چنگیزیان،
لیلی رشــیدی و مونا احمدی مطابق با جدول
زمانبندیشده این مجموعه از روز یکشنبه
۱۴مــرداد در ســاعتهای  ۱۹و  ۲۱:۳۰تا روز
جمعه دوم شهریور در سالن استاد سمندریان
تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.

ده عنوان کتاب صوتی جدید در قالبهای رمان ،داستان ،خاطره و پژوهش تولید شد و در دسترس عالقهمندان قرار گرفت.

این ده کتاب شــامل کتابهای «نجیب»« ،شب و قلندر»،
«زندگی در مه»« ،از جهنم ســرد شین تا بهشت ارزنتاک»،
«فاطمه فاطمه»« ،همسایه دیوارها»« ،جنگ پابرهنهها»،
«خاطرات حدیدچــی»« ،ناهیــد» و «پنهان زیــر باران»
میشوند.
به گزارش «صبا» ،کتاب «نجیب» مجموعه هفت داستان با
موضوع دفاع مقدس به قلم محمدجواد جزینی است که در
آن نویسنده از هرچیزی حرف میزند و فقط میدان جنگ را
روایت نمیکند .گاه به سنگر عراقیها میرود و گاه سری به
پادگان محل اسکان رزمندگان ایرانی میزند و از شوخیها،
خندهها و شطینتهای آنها ســخن میگوید .این کتاب با
صدای نورالدین جوادیان گویا شده است.
رمان «شــب و قلندر» به قلم منیژه آرمیــن با صدای رامین
پورایمان و کتاب «زندگی در مه» خاطرات اســیر آزادشده
ایرانی یعقوب مرادی به قلم داود بختیاریدانشور با گویندگی
مهدی نمینیمقدم نیز دیگر کتابهای گویاشده هستند.
«از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک» خاطرات خودنوشت
سیدعلی کاظم داور از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی
است که با صدای محمد رضا علی تولید شده است.
«همسایه دیوارها» خاطرات خلبان آزاده غالمرضا مرادیفر
به قلم غالمرضا علیزاده و گویندگی نورالدین جوادیان است
که روایتگر خاطرات اسیری است که دوره اسارتش در سلول
زندانها سپری شــده است .او و همســلولیهایش هرگز به

اردوگاههای اســیران جنگی برده نشــدند .به همین دلیل،
گفتهها ،دیدهها و شنیدههای این اســیران از تازگی و تنوع
برخوردار است.
کتاب «جنگ پابرهنــه» که با گویندگــی محمد رضا علی
بهصورت گویا منتشر شده اســت خاطرات رحیم مخدومی
از مقاطع مختلف جنگ و ازجملــه عملیاتهای والفجر ۸و

کربالی ۵اســت .تمرکز این کتاب بر شــخصیتهای حاضر
در جبهه بوده اســت ،ضمن آنکه نگاهی هــم به حوادث و
رویدادهای جنگ دارد.
افســانه محمــدی گویندگی کتــاب «خاطــرات مرضیه
حدیدچی»(دباغ) را انجام داده که وی یکی از شاخصترین
چهرههای انقالبی اســت .از او میتوان بهعنوان نمونه کامل

زنان پرورشیافته در مکتب تشیع و نهضت اسالمی نام برد .وی
که در سال ۱۳۴۰قدم در عرصه مبارزه با رژیم شاه گذاشت،
به واســطه تحصیالت حوزوی و آشنایی مســتقیمی که با
شهیدآیتاله سعیدی داشت ،خیلی زود به جمع مبارزان پیرو
خط امام خمینی(ره) پیوست .کتاب خاطرات این بانوی مبارز
انقالبی به قلم محسن کاظمی به رشته تحریر درآمده است.
داســتان کتاب «ناهید» درباره دختری دانشجو با همین نام
است که فوقلیسانس تعمیر و مرمت آثار تاریخی دارد و پس
از سالها از نیویورک به تهران آمده اســت تا قاتل پدرش را
پیدا کند ،اما انقالب او را وارد قضایایی میکند که موقع ورود
به ایران فکرش را هم نمیکرده اســت .اساساً شروع نفسگیر
و پرتحرک رمان «ناهید» از جایی اســت که او ناخواسته به
تظاهرات مقابل دانشــگاه پرتاب میشــود و همین اتفاق به
دستگیر شدنش میانجامد .این کتاب نوشته شهریار زمانی
است و با صدای نوشین حسنزاده صوتی شده است.
«پنهان زیر باران» خاطرات سردار علی ناصری است که پس
از حضور در جبهه و شرکت در عملیاتهای متعدد آزادسازی
خرمشهر ،به عمق هور رفته و در فعالیتهای شناسایی آنجا
قریب به سیصد مأموریت برای آمادهسازی عملیات انجام داده
است ،در این کتاب با لحنی اثرگذار و صمیمی با مخاطبان وارد
گفتوگو میشود و خاطراتش را با آنها در میان میگذارد .این
کتاب به کوشش سیدقاسم یاحسینی به رشته تحریر درآمده
و با صدای نورالدین جوادیان به کتاب گویا تبدیل شده است.

