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یک نمایش :اعتراف

نمایش "اعتراف" به کارگردانی شهاب
حس���ینی و با بازی علی نصیریان در
ت���االر اصلی مجموعه تئاتر ش���هر به
روی صحنه رفته است .در این نمایش
علی نصیریان ،شهاب حسینی ،مهدی
بجستانی ،پرویز بزرگی ،نیما رئیسی،
صال���ح میرزاآقایی ،غزاله نظر ،میثاق
زارع ،شهرام ابراهیمی ،ایلیا نصراللهی،
تنی آواکیان و عباس حسنی به عنوان
بازیگر حضور دارند.
"اعتراف" سومین تجربه حضور شهاب
حسینی در حوزه تئاتر است .او در سال
 91همراه با احمد ساعتچیان نمایش
"مالقات" را در فرهنگس���رای نیاوران
تهران به صحنه برده بود و در سال 87
نیز در نمایش "کرگدن" به کارگردانی
فرهاد آییش در تاالر اصلی تئاتر شهر
همبازی س���اعتچیان بود .این نمایش
هر شب بجز شنبهها ساعت  21روی صحنه می رود.

یک کتاب :چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟
 معرفی کتاب این ش���ماره مناس���ب
کسانی اس���ت که قصد ساخت فیلم
کوتاه دارن���د .در این اثر تکنیکهایی
درباره س���اخت و عرضه فیلم کوتاه
ارایه شده و به مسایلی اشاره میکند
که اغلب ،س���ازندگان فیلم کوتاه با
آن دس���ت به گریبانند .این اثر عالوه
بر نکات و مس���ایل آموزش���ی درباره
ساخت فیلم کوتاه ،دربردارنده تجزیه
و تحلیل فیلمنام���ه پنج فیلم کوتاه
شامل یک فیلم مدرن سوررآلیستی،
یک فیلم ترسناک ،یک فیلم جنایی،
یک اثر کمدی ،و یک اثر کاراگاهی به
س���بک"فیلم نوآر" است که بر اساس
داستانی کوتاه نوشته شده است.
"چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟" به صورت
سازی
خواهند وارد عرصه فیلم
یک پکیج آموزشی جامع ارایه میشود که برای افرادی که می
های بینالمللی
شوند کاربردی است .این کتاب همچنین در یک بخش به معرفی جشنواره
فیلم کوتاه ،ش���یوه ارسال اثر به این جشنوارهها و معرفی سایتهای آموزشی در زمینه فیلم
کوتاه به فیلمسازان جوان میپردازد.
در معرف���ی این کتاب میخوانی���م" :امروزه با هر کامپیوتر کارآمدی که مجهز به چند نرم
افزار ساده و ابتدایی باشد ،می توان کار تدوین ،خلق موسیقی ،و افزودن جلوههای صوتی
به فیلم را انجام داد .سپس می توان آنها را روی وبسایتهایی گذاشت و اگر کسی بخواهد
فراتر برود ،می تواند کارهای پیشرفته تری روی فیلم انجام دهد و سپس با استفاده از یک
دستگاه نمایش خانگی ،اتاق نشیمن خانه را به یک سالن کوچک نمایش فیلم بدل سازد.
این کار از عهده هر کسی برمی آید .اما چگونه خودتان را عرضه می کنید تا شناخته شوید؟
چگونه فیلم درخش���انی را که س���اخته اید به دیگران معرفی می کنید؟ یا مهمتر از آن در
برابر افرادی که می توانند در مورد حیات حرفه ای فیلمسازی شما تصمیم بگیرند ،چگونه
خودتان را نش���ان می دهید؟ این کتاب می خواهد زمینه پاس���خ به این پرسشها را فراهم
سازد و طی مراحل نگارش فیلمنامه ،تهیه فیلم ،تامین بودجه ،انتخاب بازیگر ،کارگردانی،
تدوین و اکران فیلم کوتاه ،منبع الهام و راهنمای فیلمسازان باشد" .
این کتاب توسط نشر ساقی با قیمت  21هزار تومان وارد بازار شده است.

یک بازی :مموراندا

بازیMemoranda در سبک ماجراجویی می باشد که توسط استودیوBit Byterz طراحی
های کوتاهHaruki Murakami می
شده است .ممورانداعنوانی الهام گرفته از داستان
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باشد که به توصیف دنیای عجیب
و غریب و مملو از انسانهای تنها
پرداخته است .یک خانم جوان به
تدریج متوجه می شود که اسم
خود را فراموش کرده اما آیا او در
حال از دست دادن حافظه اش
می باشد؟ این داستان در یک
ش���هر کوچک و آرام به همراه شخصیتهای عجیبی که در کنار یکدیگر زندگی می کنند،
رخ می دهد .این بازی در برخی موارد بر پایه واقع گرایانه و در بخشهایی به صورت جادو
می باش���د که یک جذابیت خاص به بازی اف���زوده وبازيكنان را به مدت طوالنی مجذوب
خود می کند.
های بازی یک ویژگی مش���ترک دارند و آن از دست دادن یک چیز
هریک از ش���خصیت
مهم اس���ت که باعث ش���ده تمامی کاراکترها برای رسیدن به هدف خود تمام تالششان را
انجام دهند تا محیطی هیجان انگیز و رقابتی برای بازيگر گیمرها و ش���خصیت اصلی بازی
فراهم سازند.

یک نرم افزار :آنتی ویروس حافظههای یو اس بی

نرم افزارUSB Virus Scan یک ابزار امنیتی اس���ت که به ش���ما کمک می کند تا بــر روی
ی یو اس بی مدیریت کنید.
حافظه
این برنامه قادر است تا پورتهای یو
اس بی سیس���تم شما را زیر نظر
بگیرد و از سیستم شما در مقابل
هرگونه تهدید خارجی محافظت
های یو اس بی به
کن���د .حافظه
دلیل قابلیت ذخیره سازی حجم
قابل توجه���ی از اطالعات و در
های کوچک خود
عین حال اندازه
بسیار مورد توجه افراد هستند.
ها دارای یک عیب بزرگ و مشترک هستند که به راحتی آلوده می شوند.
اما این حافظه
این نرم افزار به صورت خودکار عمل اس���کن حافظهUSB مورد نظر را انجام می دهد
و در صورت یافتن عوامل مخرب در آن نس���بت به حذف آنها اقدام می نماید .همچنین
سازندگان این نرم افزار صددرصد تضمین می کنند که این برنامه در برابر تهدیدات خارجی
از سیستم شما محافظت کند و این در حالی است که درصد تضمین نرم افزارهای مشابه
تنها  ۶۰درصد است .از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به سازگاری کامل آن با انواع
آنتی ویروس���هایNorton, Nod32, Bitdefender, Kaspersky و ...اشاره نمود که بدون
.
تواند در کنار آن از سیستم شما محافظت کند
اخالل در کار آنتی ویروس می

یک سفر:کالپوش

منطقه ی کالپوش در شهر میامی شهرستان شاهرود استان سمنان واقع شده است .جلوهای
بهش���ت گونه از طبیعت سرخ و آتشین ،آکنده از ش���قایقهایی که چشم هر بیننده ای را
مسحور می کند ،یکی از جاذبههای طبیعی و فصلی منطقه کالپوش است.
دش���ت ش���قایقهای کالپوش در  140کیلومتری شمال میامی قرار دارد که دشتهایش در
فصل بهار مملو از گلهای شقایق و در شهریور پر از گلهای آفتابگردان می شود و در پاییز
و زمس���تان به دلیل مجاورت با پناهگاه حیات وحش و پارک ملی گلس���تان از موقعیت
العاده گردشگری برخوردار است.
فوق
های مختلفی مانند
ی ساسانیان با بخش
قلعه تاریخی «تخت س���لیمان» بازمانده از دوره
آتشکده آذرگشسب به عنوان یکی از مهمترین آتشکدههای دوره ساسانی ،آتشکده شاهی
های کوچک و دروازهها و دیوارهای
و جنگ آوران ،ایوان خس���رو ،معبد آناهیتا ،آتش���گاه
مس���تحکمش از بناهای مهم تاریخی جهان به ش���مار میرود .تخت س���لیمان در حمله
امپراطور رومیان که در س���ال  624میالدی اتفاق افتاد ویران شد .مجموعه باستانی تخت
س���لیمان قبل از اس�ل�ام به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی ،مذهبی ،اجتماعی و عبادتگاه
رفت اما در سال  624میالدی و در حمله هراکلیوس ،امپراطور رومیان
ایرانیان به شمار می
به ایران تخریب شد .

