پیشنهاد

ها به طور
با کاوش آنان را پیدا کنید و آماده نبرد با دش���منان شوید ،اگرچه استفاده از سالح
نامحدود می باش���د اما باید مراقب باشید تا غافلگیر حمالت دشمن نشوید زیرا ممکن است
دشمنان با ظاهری متفاوت به دنبال شما باش���ند به همین دلیل شما باید از مخفی کاری
اس���تفاده کنید که یکی دیگر از نقاط مثبت و جذاب بازی می باشد .مراحل فراوانی در بازی
وجود دارد که هریک از آنان شما را با داستانی جدید به چالش می کشد.

جمشید خاوری

یک فیلم :خشکسالی و دروغ

یک نرم افزار :فیلمبرداری از صفحه نمایش

اگر دقت كرده باشید در اكثر سی دیهای آموزشی فیلمی از نحوه عملكرد كار با آن برنامه
كه مورد آموزش قرار می گیرد تهیه ش���ده است و شما با مشاهده آن ،نحوه كار با برنامه را
فرا می گیرید اما فیلمی كه برای این كار تهیه می ش���ود با دوربینهای فیلمبرداری ضبط
نشده و توس���ط دوربینی در محیط ویندوز فیلمبرداری می شود .این دوربین كه از محیط
ویندوز ش���ما فیلمبرداری می كند ،در واقع نرم افزاری است كه به شما قابلیت فیلمبرداری
از كارهای انجام ش���ده در ویندوز را می دهد و شما برای آموزش دادن هر چیزی ،می توانید
با آن نرم افزار كار كنید و در حین كار با نرم افزار ،از كار خود فیلم بگیرید و آنرا به یك سی
دی آموزشی تبدیل كنید.BB FlashBack نرم افزاری است که شما می توانید با استفاده

خشکسالی و دروغ» نام یک تئاتر معروف است که محمد یعقوبی آنرا نوشته و چندین بار
»
تا کنون با بازیگران مختلف روی صحنه رفته اس���ت .اما در نسخه سینمایی آن سعی شده با
فاصله گرفتن از فضاس���ازی تئاتری و نزدیک شدن به مدیوم سینما ،با تماشاگران بیشتری
.
ارتباط برقرار شود
داس���تان فیلم درباره رابطه زن و شوهر جوانی اس���ت که با آمدن همسر سابق مرد وارد فاز
جدیدی می شود .در چند دقیقه ی اول ،نویسنده با فضاسازی مناسبی که از ارتباط دو زوج
جوان دارد بیننده عموما جوان را جذب می کند چرا که رفتارهایی که از بازیگر زن فیلم می
بیند و دیالوگهایی که می گویند را بارها در زندگی شخصی خود و اطرافیانش شنیده است.
یعقوبی در خشکس���الی و دروغ به جای پرداختن به قصهای خطی و مطرح کردن تم مورد
نظر خود در ساختاری کلیشهای ،شخصیتها را روانشناسی میکند .به همین دلیل با اینکه
آدمهای نمایش او ظاهرا ً گاهی گفتگوهای بی
هدفی را دنبال میکنند ولی با هوشمندی به از آن از محیط کار خود فیلم بگیرید و تمام حرکاتی که انجام می شود را برای شما در قالب
ها و دالیل ناگفته در متن میروند.
سراغ برخی انگیزه
یک فیلم فلش یا فیلمهای رسانه ای ذخیره سازی کند .هنگامی که شما کار خود را با فرمت
سرابی،خاطره
علی
کیخایی،
آیدا
آهنگرانی،
پگاه
گلزار،
محمدرضا
و
کارگردان
پدرام علیزاده
SWF ذخی���ره می کنید ،این نرم افزار برای ش���ما فایلی دیگر به همراه فایلSWF فلش���ی
ً
اسدی و مارال بنی آدم ،بازیگران «خشکسالی و دروغ» هستند که اخیرا وارد شبکه نمایش می س���ازد که با فرمتHTML می باشد و شما می توانید به راحتی از آن در صفحات وب
خانگی شده است.
مورد نیاز خود استفاده کنید.

یک بازیِ :ولز

یک کتاب :ماجراهای پسر سرکار عبدی

مجموعه سه جلدی "ماجراهای پس���ر سرکار عبدی" اثر
مصطفی خرامان برای چهارمین بار تجدید چاپ شد.
ماجراهای پسر س���رکار عبدی عنوان یک مجموعه رمان سه
جلدی است که  ۱۵داستان پلیسی درآن گرد آمده است .در
شود و سرکار
ها ،معماهایی پلیسی مطرح می
همه این داستان
اش در حل این معماها
عبدی ،اس���توار اداره آگاهی و خانواده
های
های پنچر ،جسدی در مدرسه ،آدم
نقش دارند .ماش���ین
.
اند
لنگ و مرد مرده عنوان برخی از داستانهای این مجموعه
انتشارات قدیانی ،مجموعه س���ه جلدی "ماجراهای پسر
س���رکار عبدی" اثر مصطفی خرام���ان را در نوبت چاپ
های
بازیWells در سبک اکشن با گرافیک ۳بعدی می باشد که شما را دعوت به ماجراجویی
چهارم ،تیراژ  ۵۵۰نسخه و قیمت  ۲۲۰۰۰تومان در اختیار
جذاب می کند .ش���ما باید یک س���فر خطرناک و رازآلود را به دنیایی عجیب و غریب آغاز
عالقهمندان به خواندن ماجراهای پلیسی قرار داد .شایان
کنید که مملو از دشمنان مختلف می باشد .سالحهای متنوعی در بازی وجود دارد که باید
ذکر است از این نویسنده تا کنون بیش از  ۳۰رمان و مجموعه داستان منتشر شده است.

یک سفر:روستای ابیانه
در  ۴۰کیلومتری شمال غربی نطنز از شهر کاشان در دامنه کوه کرکس ،روستایی بس کهن واقع
های تاریخی پرتنوعش باید از زمره استثنایی
اس���ت به نام ابیانه .این روستا را به اعتبار آثار و بنا
ترین روستاهای ایران به شمار آورد .شکوه معماری بومی و سرشار از زیبایی این روستا ،آنرا در
های کم نظیر دیدنیهای جهان درآورده است .ابیانه نقطهای خوش منظره و خوش
شمار نمونه
آب و هوا و دارای موقعیت طبیعی مساعدی است.
در این روس���تا خانهها تماماً بر روی دامنه پرشیبی در شمال رودخانه برزرود بنا شده است به
صورتی که پشت بام مسطح خانههای پایین دست ،حیاط خانههای باال دست را به وجود آورده
اس���ت و هیچ دیواری هم آنها را محصور نمیسازد .در نتیجه ،ابیانه در وهله اول روستایی چند
طبقه به نظر میآید که در بعضی موارد تا چهار طبقه آنرا می توان مشاهده کرد.
قدیمیترین اثر تاریخی ابیانه آتشکدهای است که مانند دیگر بناهای روستا در سراشیبی قرار
گرفته اس���ت .مهمترین بنا و اثر تاریخی این روس���تا یک باب مسجد جامع و قدیميترین اثر
تاریخی این مس���جد ،منبر چوبی منبتکاری آن است که در سال  ۴۶۶هجری قمری ساخته
شده است.
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