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علی نصیریان  یک پای »قرارداد با مرگ«
 علی نصیریان زنگ آغاز نمایش کمدی 
گروتسک »ق���رارداد با م��رگ«، کار 
داری������وش م���ودب���ی���ان را ب���ه ص��دا 
درم���ی آورد.  به گ��زارش ایسنا، قرار 
اس��ت زن��گ افتتاحیه ای��ن نمایش 
شامگاه امشب، ۱۷ ف��روردی��ن ماه 
توسط علی نصیریان هنرمند با سابقه 

تئا تر، سینما و تلویزیون به صدا دربیاید. 
»ق���رارداد با م��رگ« ک��اری از گ��روه تئا تر »م��ردم« است که از روز 
۱۸ فروردین ماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه ایرانشهر 
آغاز می کند. متن این نمایش نوشته اسالومیر م��روِژک است 
که با ترجمه و کارگردانی داری��وش مودبیان به صحنه می رود. 

پیکر عسل بدیعی فردا از مقابل تاالر 
وحدت تشییع می شود

 پیکر عسل بدیعی روز یکشنبه از مقابل 
تاالر وحدت تشییع می شود و محمود 
فرشچیان به پاس قدردانی از خانواده 
این هنرمند در اهدای عضو، یک تابلو 
ف��رش را به ای��ن خ��ان��واده اه��دا کرد.
مهدی احمدی؛ تهیه کننده سینما در 
با سینماپرس در مورد  و گو  گفت 
مراسم تشییع پیکر زنده یاد عسل بدیعی بازیگر سینما گفت: مراسم 
تشییع پیکر این هنرمند روز یکشنبه ساعت ۱0 صبح از مقابل تاالر 
وحدت انجام خواهد شد و وی در قطعه هنرمندان آرام می گیرد. 
مراسم ختم نیز روز سه شنبه ساعت ۱5 در مسجد بالل صدا و سیما 

انجام می گیرد. 
شایان ذکر است که ۷عضو عسل بدیعی از جمله قلب، ریه، کبد، 

کلیه و لوزالمعده به بیماران نیازمند اهدا شد. 

»تقابل« مهدی سلوکی با شبکه ۳
 س��ری��ال »ت��ق��اب��ل« ب��ه ک��ارگ��ردان��ی 
»مسعود رشیدی« از فروردین ماه 
روی آنتن شبکه سه سیما می رود. به 
گزارش فارس، مجموعه تلویزیونی 
»ت��ق��اب��ل« ب��ه ک��ارگ��ردان��ی مسعود 
»حمید  تهیه کنندگی  و  رشیدی 
رحیمی« و با بازی مهدی سلوکی در 
سکوت خبری ساخته شد و هم اکنون آماده پخش از تلویزیون 

است.
 این سریال محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه است و طبق آخرین 
برنامه ریزی ها برای پخش در فروردین ماه در نظر گرفته شده است.

»برد پیت« راهی جنگ جهانی می شود 

 »برد پیت« بازیگر هالیوودی سینما در حال مذاکره برای پذیرفتن 
نقشی در فیلمی درباره جنگ جهانی دوم است.به گزارش ایسنا، 
برد پیت بازیگر فیلم های معروفی چون »ماجرای عجیب بنجامین 
باتن« و »آقا و خانم اسمیت« مذاکرات پایانی را برای ایفای نقش در 
فیلم جدید »دیوید آیر« انجام می دهد.فیلم »خشم« به کارگردانی 
و فیلمنامه نویسی »آیر«، درباره  پنج سرباز راننده  تانک در روزهای 
پایانی جنگ جهانی دوم اس��ت.ب��ه گ��زارش دیجیتال اسپای، 
پیت که ق��رار است یکی از این پنج مرد جنگی باشد، به زودی با 
اک��ران »جنگ جهانی زد« روی پ��رده سینماها ظاهر می شود. 

»چشمان درشت« تیم برتون باز می شود 

 بازیگران فیلم تازه تیم برتون به نام »چشمان درشت« انتخاب شدند. 
این فانتزی ساز سرشناس سینما، تهیه کنندگی این فیلم شرح حال 
گونه و اجتماعی را هم بر عهده دارد.به گزارش فارس، »تیم برتون« 
قرار بود دو سال قبل این فیلم را جلوی دوربین ببرد اما طوالنی شدن 
دوران تولید »فرانکی سوینی« او مانع از ساخت آن شد.کریستف والتز 
بازیگر اسکار گرفته و آلمانی تبار سینما، در کنار امی آدامز نقش های 
اصلی »چشمان درشت«  را بازی خواهند کرد. دو سال قبل که بحث 
تولید فیلم مطرح شد، قرار بود رایان رینولدز و ریس ویترزپون در 
نقش های اصلی آن ظاهر شوند.والتز و آدامز در »چشمان درشت« 
در نقش والتر و مارگارت کین دو چهره جنجالی دنیای هنر دهه پنجاه 
میالدی بازی خواهند کرد.این زن و شوهر که در کار و حرفه نقاشی 
برای کودکان بودند،  در دهه پنجاه میالدی شهرت خیلی زیادی 
کسب کردند و در دهه شصت میالدی، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.

وودی آلن با »ژاسمن آبی« به سینما می آید 

 در حالی که تازه ترین فیلم وودی آلن به نام»ژاسمن آبی« وارد مرحله 
فنی تولید شده است، اولین عکس از این درام خانوادگی و اجتماعی 
روی سایت های اینترنتی قرار گرفت.به گزارش فارس، فیلم برداری 
صحنه های مختلف این فیلم هفته قبل تمام شد و قرار است برای 
بیست و ششم ژوالی امسال به روی پرده سینماها برود.وودی آلن 
فیلم جدید خود را در سکوت کامل خبری جلوی دوربین برد و هنوز 
کسی اطالعی از خط اصلی قصه آن ندارد.آلن به تازگی در یک 
گفت وگو اعالم کرد قصه این فیلم درباره روزهای پایانی زندگی یک 
آدم میانسال است ،که با یک بحران جدی روبروست.با این حال، 
وی حاضر به ارائه توضیحات بیشتر درباره »ژاسمن آبی« نشد و از 
منتقدان و تماشاگران سینما خواست به تماشای این فیلم بنشینند. 

منتقد معروف دنیای سینما درگذشت

 راجر ایبرت اولین منتقد فیلم برنده جایزه پولیتزر و یکی از معدود 
منتقدانی که عامه مردم با او آشنا بودند، بر اثر عوارض ناشی از سرطان 
از دنیا رفت.به گزارش خبرآنالین، راجر ایبرت )ابرت( که حدود پنج 
دهه بود به عنوان منتقد فیلم در روزنامه شیکاگو سان تایمز مطلب 
می نوشت، پنجشنبه شب )به وقت ایران( درگذشت. او ۷0 ساله بود.
ایبرت به لطف برنامه های تلویزیونی مختلف خود با موضوع نقد فیلم، 
همین طور شیوه خاص برای نشان دادن ارزش فیلم ها برای بسیاری 
از مردم چهره ای آشنا بود.ایبرت از سال 2002 با سرطان غده تیروئید 
مبارزه می کرد و در چند سال اخیر از طریق یک دستگاه حرف می زد.

»۲ اسلحه« در دستان دنزل واشنگتن و 
مارک والبرگ

 شرکت یونیورسال پیکچرز اولین آنونس تریلر »2 اسلحه« به 
کارگردانی بالتازار کورماکور را منتشر کرد.به گزارش خبرآنالین، 
دنزل واشنگتن، مارک والبرگ، پوال پاتن، بیل پکستن، ادوارد جیمز 
اولموس و جیمز مارسدن در این فیلم بازی می کنند که دوم اوت اکران 
می شود.»2 اسلحه« )Guns 2( فیلمی اکشن درباره دو مامور مخفی 
از دو اداره رقیب است که ناچار می شوند با هم فرار کنند، اما این اتحاد 
منحصربه فرد یک مشکل بزرگ دارد: هیچ یک از این دو نمی دانند 
که دیگری یک مامور مخفی ف��درال است.بابی ترنچ مامور اداره 
مبارزه با مواد مخدر )DEA( با بازی واشنگتن و مارکوس استیگمن 
افسر اداره اطالعات نیروی دریایی ایاالت متحده )والبرگ( در ۱2 
ماه گذشته درگیر ماموریتی هستند که تمایلی به انجام آن ندارند.
آن ها خود را در قالب اعضای یک اتحادیه مواد مخدر جا زده اند. 
ترنچ و استیگمن به جنایتکارانی که هر دو وظیفه دارند ردشان را 
بگیرند اعتماد ندارند و به همان اندازه به یکدیگر بی اعتماد هستند.

گفت و گو
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 وقتی که با او گفت وگو می کنم از برخی بازیگران که تن به 
بازی در هر اثری می دهند گله می کند و می گوید آن ها کار 
را خراب کرده اند و همین مسئله سبب شده که من هم دیگر تصمیم 
خود را در انتخاب هایم عوض کنم و گزیده کار نباشم تا مانند آن ها 
پر کار محسوب شده و دیده شوم! »افسانه پاکرو« بازیگر جوان سینما 
و تلویزیون ۷ سالی است که پا به دنیای بازیگری گذاشته و با شرکت 
در کالس های بازیگری زنده یاد »حمید سمندریان« این حرفه را 
آموخت و به گفته خودش هیچ معرفی در سینما  نداشته و خودش 
پله های ترقی را طی کرده است. او که سال ۹۱ را با سریال »تکیه بر 
باد« به پایان رساند در این گفت وگو با ما همراه شد تا درباره نحوه 
ورود به دنیای بازیگری، مخالفت خانواده برای حضور  او در عرصه 

بازیگری و دغدغه هایش بیشتر بگوید.
  گفت وگو را از این جا شروع کنیم که چگونه 

وارد دنیای بازیگری شدید؟
   سال ۸2 یا ۸3 در کالس های زنده یاد »حمید سمندریان« شرکت 
کردم و آن جا یک دوره بازیگری را با خود استاد گذراندم. استاد 
ترم دوم »مهدی فخیم زاده« بود که من بعد از گذراندن دوره اول 
موقعیتی برایم پیش آمد که برای نخستین کار خود تست دادم. در 
آن مقطع سن کمی داشتم و هر نقشی به من نمی خورد اما به هر 
حال برای بازی در فیلم »محکومین بهشت« انتخاب شدم و نتوانستم 

ترم دوم را بگذرانم و سپس پشت سر هم کار کردم.
  برای ورود به حرفه بازیگری و انتخاب آن به 

عنوان شغل با مخالفت خانواده رو به رو نشدید؟
   ابتدا خانواده به خصوص پدرم موافق ورودم به این حرفه نبودند 
البته طبیعی است و اکنون دلیل ناراحتی و اضطراب ورودم به 

این شغل را می فهمم، بازیگری شغلی است که متأسفانه از بیرون 
نگرش دیگری دارند البته اکنون دیدگاه ها فرق کرده است. به هر 
حال خانواده ام مخالف ورودم بودند و من خیلی اصرار کردم چون 
به بازیگری عالقه داشتم. بنابراین پدرم سر قرارداد و فیلم برداری 
فیلم اولم آمد و سپس مطمئن شد و دید افرادی در این حرفه فعالیت 
می کنند که می تواند به آن ها اعتماد کند بنابراین با ورودم به این 

حرفه موافقت کرد.
  کجا بود که متوجه شدید مردم شما را می شناسند؟
   مردم من را بیشتر از صدایم می شناسند یعنی خیلی جاها مردم از 
صدایم من را شناختند تا چهره ام. البته گریمورها به من گفته اند 

چهره ات خیلی قابلیت تغییر دارد و می توان روی آن کار کرد. حتی 
تدوین گر سریال »تکیه بر باد« هم می گفت بعضی از سکانس ها با 
سکانس دیگر چهره ات تغییر کرده است! معتقدم چهره ام از لحاظ 

بازیگری حس محسوب می شود.
  در میان آثاری که بازی کرده اید کدام را بیشتر 

دوست دارید؟
   همه کارهایم را هم دوست دارم و هم ندارم! یکی، 2 کار است 
که اگر اکنون پیشنهاد می شد بازی نمی کردم. البته کاری 
که دوست نداشته باشم بازی نمی کنم، حتی کارهایی به من 
پیشنهاد شد که نپذیرفتم و فکر نمی کردم جزو آثار خوب شود و 

بازیگری هم که به جای من نقش را پذیرفت برای او اتفاق خوبی 
افتاد. از میان آثارم سریال های »تکیه بر باد«، »در مسیر زاینده 
رود« و فیلم »شبکه« زنده یاد »ایرج قادری« را بیشتر دوست دارم 

و جزئی از خاطراتم است.
این نکته را هم بگویم برایم اتفاق خوبی که افتاد این بود که بعد از 
سال ها نقش مقابل استاد »مهدی فخیم زاده« را در سریال »تکیه 
بر باد« بازی کردم و چه چیزی برایم بهتر از این که در مقابل استاد 
خوب و جدی مثل ایشان بازی کنم. البته باید به جرأت بگویم که 
معرفی در دنیای بازیگری نداشتم البته تا توانسته اند سنگ 
جلوی پایم انداختند. برای افرادی که باعث شدند در خیلی آثار 
بازی نکنم و جلوی آن کار را گرفتند یا به دروغ سخنی از سوی 

من گفتند متأسفم.
  سقف آرزوهای شما در بازیگری کجاست؟

   انسان به هر جایی که می رسد اولویتش در زندگی تغییر می کند و 
مدام می گوید به جایگاه باالتری برسم اما من اکنون آن حس گذشته 
را ندارم چون متأسفانه سطح کارها نسبت به گذشته پایین آمده 
است. به طور مثال این همه کار را رد می کنم و شما به من می گویید 
کار نکرده اید و کم کار شده اید! متأسفانه برخی بازیگران هستند که 
در هر کاری بازی می کنند و بازیگر پر کار و خوبی شناخته می شوند 
در صورتی که به خیلی از بازیگران آن نقش ها پیشنهاد می شود و 
نمی پذیرند. وقتی اکنون درجه کیفیت این گونه است ترجیح می 
دهم که سخت گیری نکنم چون در حال حاضر گزیده و کم کاری 
حس خوبی محسوب نمی شود. من از اوایل کم و گزیده کار کرده 

ام و تن به هر نقشی ندادم.
  در پایان از دغدغه های خودتان بگویید.

   یکی از دغدغه هایم نقاشی است چون رشته اصلی ام نقاشی است 
چند سال است سینما نرفته ام و خیلی سخت فیلم خود را در سینما 
دیده ام و دلیلش را هم نمی دانم! رغبتی به سینما رفتن ندارم.

عکس: اینترنت نمایی از »تکیه بر باد« 
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علیرضا قربانی با همراهی آنسامبل موسیقی هنری ایران، آلبوم موسیقی »حریق 
خزان« را در چند کشور اروپایی به روی صحنه می برد. 

به گزارش ایسنا، این خواننده کالسیک در تور کنسرت های اروپایی 20۱3 
خود قطعات آلبوم »حریق خزان« را با آهنگسازی مهیار علیزاده اجرا خواهد کرد. 

این تور کنسرت در نوامبر 20۱3 مصادف با آبان ۹2 در اتریش، سوئد و آلمان 
برگزار خواهد شد. آلبوم موسیقی »حریق خزان« یکی از آلبوم های پرفروش 
سال ۹۱ نیز محسوب می شود و فریدون مشیری، محمدرضا شفیعی کدکنی، 
هوشنگ ابتهاج و... شاعرانی هستند که کالم آنها در این آلبوم شنیده می شود. 

علیرضا قربانی و تور کنسرت های اروپایی »حریق خزان« 

»نفوذی« در لبنان اکران می شود
در ادامه هفته های پخش فیلم های ایرانی در مرکز رساالت لبنان، فیلم »نفوذی« به کارگردانی احمد کاوری و مهدی فیوضی در 
بیروت به نمایش درخواهد آمد.به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری المنار، در ادامه هفته های پخش فیلم های ایرانی در مرکز 
رساالت لبنان، فیلم »نفوذی« جمعه این هفته در سالن نمایش »الغبیری« بیروت به نمایش درخواهد آمد.بنابر این گزارش، »نفوذی« 
با بازی جمشید هاشم پور، امیر جعفری، نسرین مقانلو  و محمد کاسبی و به کارگردانی احمد کاوری و مهدی فیوضی زندگی اسیری 
را روایت می کند که بعد از 20 سال  به وطن بازگشته است.مرکز رساالت لبنان متعلق به حزب ا... لبنان در ابتدای سال ۹۱ با اکران 
فیلم های »ریسمانی نزدیک تر از رگ« و »33 روز« اکران فیلم های ایرانی را آغاز کرد و در پایان سال ۹۱ نیز فیلم های »روزهای زندگی« 

ساخته پرویز شیخ طادی و »پدر« ساخته مجید مجیدی را اکران کرد.

ایران با سه فیلم در جشنواره مستند الجزیره حاضر می شود
ایران با سه فیلم در جشنواره مستند الجزیره که از 2۹ فروردین تا اول اردیبهشت در دوحه قطر برگزار می شود، حاضر خواهد شد.به 
گزارش فارس، پایگاه رسمی جشنواره بین المللی فیلم مستند »الجزیره« به نقل از عباس ارناووط مدیر این جشنواره از برگزاری 
نهمین دوره جشنواره مستند الجزیره از ۱۸ تا 2۱ آوریل)2۹ فروردین تا ۱ اردیبهشت( در هتل شرایتون دوحه خبر داد.بنابر این 
گزارش وی با اشاره به ارسال ۱3۹2 درخواست مشارکت در این جشنواره گفت: 205 فیلم از 33 کشور برای مشارکت در این 
جشنواره پذیرفته شده اند که کشورهای موزامبیک و قبرس برای نخستین بار در این جشنواره حاضر شده اند.فیلم اول »اسرار 
زندان ابوسلیم« ساخته محسن اسالم زاده و تهیه کنندگی سلیم غفوری و مرکز مستندسازی میثاق است که به بررسی اسرار یکی از 
زندان های لیبی در دوران معمر قذافی می پردازد و با تعدادی از زندانیان این زندان در زمان قذافی نیز همراه می شود.فیلم ایرانی 
دیگر در این جشنواره فیلم »30 سال زندگی با ۱00 بند« ساخته مهدی زمانپور کیاسری است که زندگی یکی از اهالی کیاسر را به 
تصویر کشیده است که پس از صرف 30 سال از زندگی خود، کار معرق کاری دعای جوشن کبیر را به پایان رسانده و آن را در سقف 
خانه خود نصب کرده است.همچنین فیلم مستند »در جستجوی پلنگ ایرانی« ساخته فتح اله امیری و تهیه کنندگی صداوسیما که 
به زندگی آخرین پلنگ بازمانده ایرانی در زیست بوم طبیعی اش و بیان شرایط زیستی و وضعیت اقلیمی حاکم بر منطقه البرز مرکزی 

می پردازد فیلم دیگری است که از ایران در این جشنواره حاضر شده است.

گنبد و گلدسته های »پایتخت۲«به یک روستا برده می شود
گنبد و گلدسته های استفاده شده در مجموعه تلویزیونی »پایتخت« برای نصب به »سعادت آباد« منتقل شدند.به گزارش فارس، 
سیروس مقدم چندی پیش در گفت و گو با فارس اعالم کرد که گنبد و گلدسته استفاده شده در مجموعه پایتخت 2 را نذر مسجدی 

در یکی از روستاهای استان فارس کرده است.
بنا بر این گزارش، این گنبد و گلدسته با پایان کار تصویربرداری سریال، به روستای سعادت آباد از توابع بخش سروستان شهرستان 

شیراز در استان فارس منتقل شده است.
این روستا در دهستان کوهنجان قرار دارد و مسجدی دارد که هنوز صاحب گنبد و گلدسته نشده است.

کیهان کلهر در آمریکا کنسرت خیریه برگزار می کند 
 »کیهان کلهر« نوازنده  پرآوازه  کمانچه قرار است با همکاری گروهی آمریکایی در کنسرتی خیریه هنرنمایی کند. 

به گزارش ایسنا، کیهان کلهر، نوازنده چیره دست و پیشکسوت ساز کمانچه، در یک کنسرت موسیقی در کنار اعضای یک کمپین 
آمریکایی قرار می گیرد تا از کودکان هندی حمایت کند. 

»CRY America« نام کمپینی است که برای حمایت از کودکان دختر هندی و آمریکایی برای حضور در مدرسه و دسترسی به 
امکانات تحصیلی، به جمع آوری کمک های مردمی می پردازد. به نقل از صفحه شخصی این نوازنده   ایرانی، کنسرتی که کلهر در آن 

کمانچه می نوازد، روز شنبه، ششم آوریل، در تاالر »ایروین جیکوب« سن دیگو برگزار می شود. 
»کارتیک سشاردی«  سه تار این کنسرت را می نوازد. »آروپ شاتوپادیای« هم به عنوان نوازنده  طبل، کلهر را همراهی می کند. 

 "پله آخر" به جشنواره سانفرانسیسکو می رود
فیلم سینمایی "پله آخر" ساخته علی مصفا در پنجاه و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سانفرانسیسکو حضور می یابد.

به گزارش مهر، این فیلم آخرین ساخته علی مصفا با بازی لیال حاتمی، علیرضا آقاخانی و مصفا در این دوره از جشنواره بین المللی 
سانفرانسیسکو در بخش کارگردان جدید به نمایش درمی آید.

این جشنواره از 25 آوریل تا ۹ می )5 تا ۱۹ اردیبهشت ماه( در سانفرانسیسکو برگزار می شود.در خالصه داستان "پله آخر" آمده است: 
لیلی ستاره سینماست و به تازگی شوهرش را از دست داده است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خنده اش می گیرد و 
از کار باز می ماند. هیچ کس نمی تواند دلیل خنده هایش را حدس بزند.این فیلم تا کنون در جشنواره های مختلف خارجی به نمایش 
درآمده و جوایزی را هم از آن خود کرده است. همچنین "پله آخر" در اسفند ۹۱ در ایران اکران عمومی شد و با استقبال خوبی روبه رو شد.

چهره ها و خبرها نمای دور
 با انتشار فهرست کتاب های پرفروش شهر کتاب 
مرکزی در نیمه اول فروردین امسال، می توان عناوینی 
چون »بابانظر«، »نورالدین پسر ایران«، »فیزیك ناممكن ها«، 
»بچه های جینگیلی« و ... را در این فهرست دید.به گزارش مهر، 
فروشگاه مركزی شهركتاب فهرست کتاب های پرفروش های 
خود را از روز اول تا ۱5 فروردین امسال منتشر کرده که در این 
میان عناوینی چون »بابانظر«، »پایی كه جا ماند«، »نورالدین پسر 
ایران«، »فیزیك ناممكن ها«، »بچه های جینگیلی«، »آدم ها روی 
پل« و »بهترین سال زندگی« دیده می شوند.»ایران بین دو 
انقالب«، »تاریخ بیهقی«، »قانون اساسی مشروطه  ایران و اصول 
دموكراسی«، »تاریخ علم غرب )از آغاز دوران روشنگری تا دوران 
معاصر(« و »تصاویر و نمادها« عناوینی هستند که در حوزه 
کتاب های تاریخی، بیشترین میزان فروش را داشته اند. در 
بخش داستان هم نام کتاب هایی چون »كافه پیانو«، »اتحادیه 

ابلهان«، »ناتور دشت«،»خداحافظ گاری كوپر« و »تنهایی 
پرهیاهو« دیده می شود.»معجزه«، »دایرهًْ المعارف مصور تاریخ 
یهودیت و صهیونیسم«، »فیه مافیه )مقاالت موالنا(«، »از قطره تا 
دریا )عارفانه های بایزید بسطامی(« و »سیری در ادیان جهان« 
هم عناوینی هستند که در بخش کتاب های دینی و عرفانی 
بیشترین فروش را داشته اند.در بخش روانشناسی هم طی ۱5 
روز ابتدایی فروردین، می توان نام کتاب هایی چون »پدر و 
دختر«، »بهترین سال زندگی«، »مادر و دختر« و »انسان در 
جست وجوی معنی« را دید. عناوین پرفروش های حوزه شعر هم 
به این ترتیب است: »تاسیان«، »از من نپرس چرا دوستت دارم«، 

»آدم ها روی پل«، »در عشق باران می بارد« و »فقط تو را دوست 
دارم«.

»پایی كه جا ماند«، »نورالدین پسر ایران«، »دسته یك«، »بابانظر« 
و »فرهنگ جبهه)شوخ طبعی ها ۱(« کتاب هایی هستند که در 
حوزه انقالب و دفاع مقدس، بیشترین میزان فروش را در نیمه 
اول فروردین ماه امسال داشته اند. پرفروش های بخش فلسفه 
شهر کتاب هم عبارت اند از: »سرگذشت فلسفه«،»فلسفه 
چیست«، »50 ایده  فلسفه كه باید بدانید«، »نگاهی به فلسفه« 

و »فلسفه در قرون وسطی و دوران تجدد«
کتاب هایی هم که در بخش عناوین علمی، پرفروش تر بوده اند، 

»جهان های  ناممكن ها«،  »فیزیك  هستند:  ترتیب  ای��ن  به 
موازی«،»تاریخچه زم��ان«، »جهان هولوگرافیك« و »به ژنوم 

خوش آمدید«.
»زیبایی شناسی زندگی روزمره«، »تركیب بندی در عكاسی«، 
»نمایش چیست«، »هنر در گ��ذر زم��ان« و »راهنمای جامع 
موسیقی كالسیك« کتاب هایی هستند که در قفسه های مربوط 

به کتاب های هنر بیشترین فروش را داشته اند.
کتاب های پرفروش مخاطبان کودک نیز در این مدت عبارت اند 
از: »دورا به مدرسه م��ی  رود )ماجراهای دورا و آم��وزش زبان 
انگلیسی(«، »لسلی والدس«، »بارون«، »بچه های جینگیلی«، 
»مجموعه 4۸ الالیی برای 4 فصل« و »دكتر دسوتو«. در حوزه 
کتاب های گروه سنی نوجوان هم، عناوینی چون »داستان بی  
پایان«، »حكایت های فلسفی«، »شگفت زده«، »عاشقانه های یونس 
در شكم ماهی« و »هزار نكته باریك تر از مو« به چشم می خورند.

  »بابانظر« و »نورالدین پسر ایران« 
در نیمه اول فروردین هم پرفروش شدند


