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پیـشنـهــاد هــایــی بــرای نـــوروز
داستان یک شهر

جای این رمان جــذاب احمد محمود 
در هر لیســت و فهرســت پیشنهادی 
خالی اســت. رمانی درجه یــک درباره 
روزهای دلمرده و کسالت بار تبعید یک 
مبارز سیاسی در روزهای بعد از کودتای 
بیست و هشت مرداد سی و دو که به چنان دستاوردی ختم شده که 
خواندن این رمان را برای هر کسی که دل در وادی ادبیات روز ایران 
نهاده، واجب می کند. محمود با این رمان و به کل با مجموعه آثارش 
جایی ایستاده که اگر جبر زبانی و جغرافیایی نبود، راحت می شد او 

را در قامت یکی از بزرگان ادبیات دنیا تصور کرد. 

 آتش بدون دود
ماناترین رمان نادر ابراهیمی درباره 
شخصیت های افسانه گون قوم ترکمن 
که داستانشان از دیروز تا به امروز ادامه 
یافته؛ از آن داســتان هایی اســت که 
عالقه مندان ادبیات ایران زمین حیف 
است آن را نخوانده باشند. نادر ابراهیمی که به عنوان نویسنده ای 
پر کار شناخته می شود، در آثارش از یک استاندارد ویژه بهره مند 
است که این را به ویژه می توان در بحث زبان روایتش پیگیری 
کرد. آتش بــدون دود از این نظر در نقطــه اوج کارنامه خود 

ابراهیمی نیز می ایستد...

 جسدهای شیشه ای
این رمان درخشان که هشت- نه سال 
پیش به چاپ رسیده؛ از آن داستان هایی 
اســت که خواندن و دوبــاره و ده باره 
خواندنش حال خواننده را خوب می کند. 
داستانی در ادامه دنیای ذهنی و آرمانی 
نویســنده؛ در همان حال و هوا و آدم ها و رفاقت ها و عشق ها و 
سیاست و جنایت چنان زیبا نوشته شده که به مسعود کیمیایی 
شایستگی این را نیز می بخشد که او را بی توجه به کارنامه پربار 
سینمایی اش صرفا به عنوان نویسنده نیز جزو بهترین های این 

عرصه به خصوص در یک دهه اخیر به شمار آوریم.

رازهای سرزمین من 
رضا براهنی در این کتاب که می توان 
آن را تنها رمــان خــوب کارنامه این 
نویسنده و تئوریســین عرصه ادبیات 
نامید؛ بعد از پرداخت به شماری روایت 
افسانه گون با مایه های بیگانه ستیزی 
در ادبیات عامه آذربایجان، در کنار شــخصیت اصلی قصه اش 
که مترجمی است در اداره مستشاری نظامی آمریکا در تبریز، 
تماشاگر را به ســفری تلخ و طوالنی در گوشه های کمتر گفته 
شده تاریخ نزدیک این مرز و بوم می برد و نکته مهم اما این جاست 

که ادبیات نیز در این سفر همراه و همگام خواننده است...

دریاروندگان جزیره آبی تر
در روزهای طوالنی تعطیلی بد نیست 
آدم مجموعه داســتانی هم دم دست 
داشته باشــد و هر وقت مجالی بود در 
تورقی کوتاه داستانی خوانده و روزش 
را بهاری کند. از میان انبوه داستان های 
کوتاه منتشر شده در این سال ها شاید دریاروندگان جزیره آبی تر 
بیشتر به کار این روزها بیاید... عباس معروفی با این که بیشتر 
با رمان درخشان ســمفونی مردگان به یاد آورده می شود، اما 
می شود گفت دریاروندگان جزیره آبی تر بیشتر و بهتر می تواند 

توانایی های داستان پردازی و زبانی او را به مخاطب عرضه کند.

کتاب های پیشنهادی برای تعطیالت نوروز

به وقت شام
جدیدترین و به عبارت بهتر نوزدهمین 
فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا. فیلم، 
قصه دو خلبان ایرانی را روایت می کند که 
قصد دارند مردم را از محاصره داعش خارج 
کنند اما با سقوط هواپیما آنها به سرنوشتی 
عجیب دچار می شوند.  هادی حجازی فر و بابک حمیدیان در کنار 
بازیگران سوری و لبنانی در این فیلم ایفای نقش کرده اند. به وقت 
شام در سی وششمین دوره جشنواره فیلم فجر در ۸ بخش نامزد 
دریافت سیمرغ بلورین شــد و توانست ۳سیمرغ بلورین بهترین 

کارگردانی، بهترین موسیقی و بهترین صداگذاری را دریافت کند.

 التاری
سومین فیلم محمدحسن مهدویان 
بعد از دو فیلم تحسین شده ایستاده در 
غبار و ماجرای نیمروز که در جشنواره 
ســروصدای فراوانی داشت. مهدویان 
در گرفتن پروانه ســاخت این فیلم با 
مشکالت زیادی همراه شد اما سرانجام توانست پروانه ساخت 
بگیرد و فیلم را بسازد. التاری به موضوع قاچاق دختران ایرانی 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازد.  هادی حجازی فر، 
جواد عزتی، ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی، حمید فرخ نژاد، نادر 

سلیمانی و مهدی زمین پرداز بازیگران اصلی فیلم هستند.

لونه زنبور
فیلــم ســینمایی لونــه زنبــور 
بــه کارگردانی بــرزو نیک نــژاد و 
تهیه کنندگی ســعید خانی با بازی 
محســن کیایی، پژمان جمشیدی 
 و بهاره کیان افشــار ســاخته شده

است. 
این فیلم که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درنیامد و 
مستقیم بعد از ســاخت روانه اکران شد؛ داستان دو سارق 
خرده پاســت که با تحویل گرفتن جعبه ای وارد ماجرایی 

بزرگ می شوند.

مصادره
فیلم ســینمایی مصادره نخستین 
فیلم مهران احمدی در مقام کارگردان 
است. داستان مصادره از دهه ۵۰ آغاز 
می شود و داستان یک ساواکی با بازی 
رضا عطاران است که درگیر ماجراهایی 
می شود. فیلم اشاره هایی به وضع امروز دارد و بابک حمیدیان 
با بازی در نقش فردی به نــام خاوندی حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. رضــا عطاران، بابک حمیدیان، هومن ســیدی، 
میرطاهر مظلومی،  هادی کاظمی و مــزدک میرعابدینی از 

بازیگران اصلی فیلم هستند.

فراری
فیلم سینمایی فراری به کارگردانی 
علیرضا داودنژاد با بازی محسن تنابنده، 
ترالن پروانه و ســیامک صفری درباره 
دختری است که از شهرستان به تهران 
می آید و تالش می کند بــا خودروی 
فِراری هشــت میلیــاردی، عکس یادگاری بگیــرد و درگیر 
ماجراهایی می شــود. این فیلم که در جشنواره دو سال پیش 
چشــم ها را به خود خیره کرد در تمام این دو سال پشت خط 
اکران مانده بود و تازه توانسته رنگ پرده را ببیند و وارد رقابت با 

فیلم های اکران نوروزی شود...

پیشنهادهای سینمایی برای نوروز

محسن یگانه
خواننده پرطرفدار موســیقی پاپ؛ 
کنســرت های نوروزی اش را از تهران 
آغاز کرده؛ و امروز و فردا برای سومین 
و چهارمین روز پشــت سر هم در برج 
میالد روی صحنه خواهد رفت. یگانه 
کنسرت های شهرســتانش را از روز دوم فروردین با کنسرت 
رامسر آغاز کرده؛ و روز هفتم فروردین ماه نیز در قالب جشنواره 
نوروزی انزلی در این شهر کنسرتی برگزار خواهد کرد. بعد از 
آن نیز در روز دهــم فروردین ماه در جزیره کیش روی صحنه 

خواهد رفت...

بهنام بانی
از پرهوادارتریــن خواننده های این 
روزها؛ که کنسرت های نوروزی اش 
نمایشــگاه  میــالد  ســالن  از  را 
بین المللی آغاز خواهد کرد که فردا 

برگزار می شود.
بهنام بانی بعد از آن روز ســوم فروردین در رامســر؛ روز 
ششــم فروردین ماه نیز در شــهر بندرانزلی روی صحنه 
می رود. روز نهم فروردین ماه در قشــم و روزهای یازدهم 
و ســیزدهم فروردین ماه نیز بهنام بانی کنسرت هایی در 

کیش برگزار خواهد کرد...

 احسان خواجه امیری
هواخواهان احسان خواجه امیری 
خواننده محبوب شان را روز پنجم 
فروردین ماه در رشت خواهند دید. 
این خواننــده البته امــروز نیز در 
جزیره کیــش روی صحنه می رود 

تا فستیوال نوروزی جزیره کیش را افتتاح کرده باشد. 
این خواننده هفتم فروردین نیز در کیش کنســرتی 
دیگــر خواهد داشــت. نهــم فروردین ماه نیز ســالن 
تله کابین رامسر میزبان این خواننده پرطرفدار خواهد 

بود...

حامد همایون 
ایــن خواننــده محبوب که  ســال 
گذشــته رکورددار تعداد کنســرت 
بود؛ امسال نخســتین کنسرتش را 
چهارشــنبه اول فروردیــن در تاالر 
 شــهر جزیــره کیش اجــرا خواهد 

کرد. 
روزهای شــنبه چهــارم و جمعــه دهــم فروردین نیز 
 ســالن تله کابین رامســر میزبــان این خواننــده خواهد
 بود. تا امسال نیز مثل چند سال اخیر آغازی پرکار برایش 

رقم خورده باشد.

 سیروان خسروی
ســیروان  کنســرت  نخســتین 
خســروی در  ســال جدید نیز روز 
یکشــنبه ۵ فروردیــن در ســالن 
 تله کابیــن رامســر برگــزار خواهد

 شد.
این خواننــده که در ماه هــای اخیر با خوانــدن تیتراژ 
چند مجموعه نامش ســر زبان ها بود، در روز چهارشنبه 
هشتم فروردین ماه نیز در سالن همایش های منطقه آزاد 
 انزلی روی صحنــه خواهد رفت تا آغازی پــرکار رقم زده 

باشد.

گروفالو
این نمایــش کودکانه کــه از ۵ تا 1۰ 
فروردین ماه در پردیس تئاتر شــهرزاد 
اجرا می شود؛ با متنی از بهرام جاللی پور 
براساس داستانی از جولیادونالدسون و 
کارگردانی آرش شریف زاده داستان پدر 
و مادر بچه موشی را روایت می کند که او را برای پیداکردن گردو 
به جنگل می فرستند. در راه روح پدربزرگ به کمک بچه موش 
می آید و او با کمک تخیل خود بر حیوانات جنگل پیروز می شود 
اما در ادامه راه اتفاق بســیار عجیبی می افتد. در گروفالو بهاره 
میرزاپور، احمدخیرآبادی، سامان فرشیدنیا، آرش شریف زاده و 
نگار تقــوی راد بازی کرده اند. این نمایش برنــده 1۸جایزه از 
جشــنواره های بین المللــی تئاتــر کودک شــده اســت...

غول بزرگ مهربان
این نمایش که تا آخر فروردین ماه در 
فرهنگستان هنر - سالن آسمان اجرا 
خواهد شد؛ براســاس متنی از دیوید 
وود با بازی حسین محب اهری، مریم 
کاظمی، حمید گلی، علی فروتن، هومن 
رهنمون، جواد اعرابی، میترا کریم خانی، پریسا فالح زاده، نازنین 
صفا و... روایت داستان دختری یتیم به نام سوفی است که ربوده 
و به سرزمین غول ها برده می شود. او در آن جا با یک غول بزرگ 
دوست می شود که بر خالف دیگران مهربان است و قصد آزار 
آدمیان را ندارد. درباره این نمایش باید گفت که چند ماه پیش 
فیلمی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ براساس این داستان و 

با همین نام اکران شد...

خروس زری پیرهن پری
نمایشی تماشایی براساس شعری 
از احمــد شــاملوی بــزرگ؛ که با 
کارگردانی سینا نورائی و بازیگرانی 
چون آنا نمکچیان، معصومه بیاتی، 
ابوالفضــل صفری، ســینا نورائی و 
مهدی سرابی روی صحنه آمده است. این نمایش از سوم 
تا دهم فروردین ماه؛ در روزهای ۳ - ۴ - ۹ - 1۰ فروردین 

در عمارت ارغنون- سالن 1 اجرا خواهد شد. 
خــروس زری پیرهن پــری از شــعرهای فولکلوریک 
کودکانه احمد شــاملو اســت که عالقه منــدی اش را به 
 ایــن حیطه در آثــاری چون کتــاب کوچه نشــان داده

است.

گربه را دیدند
کتابی کودکانه بــه قلم برندان ونزل 
نویســنده و تصویرگــر نیویورکی که 
کارهایــش در کتاب های کــودکان، 
انیمیشــن ها و مجالت دیده می شود 
و زمینه کارش بیشــتر آثــاری درباره 
محیط زیست است. ناشر این کتاب انتشــارات پرتقال است. 
کتاب گربه را دیدند داســتان گربه ای است که برای خودش 
می گردد، با ســبیل ها، گوش ها و پنجه هایــش. در این میان 
موجودات مختلف هرکدام از دریچه  چشــم خودشــان او را 
می بینند. در آخر گربه نیز خــود را در انعکاس آب می بیند و 

چیزی که می بیند متفاوت از دیگران و منحصر به خود اوست. 

فیلشاه
هادی محمدیان و حامد جعفری 
کارگردان و تهیه کننده این فیلم بعد 
از ساخت فیلم شــاهزاده روم که با 
استقبال همراه شد، فیلم سینمایی 
فیلشاه را ســاختند که در جشنواره 
فیلم فجر نیز به نمایش درآمد. داستان فیلشاه در جنگلی 
در آفریقا رقم می خورد. رئیس گله فیل ها صاحب فرزندی 
می شــود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد، 
اما برخالف تصور همه شاه فیل بســیار دست و پا چلفتی 
است و هیکل گنده اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری 

می شود.

هملت و دن کیشوت
نمایــش هملــت و دن کیشــوت 
بــه کارگردانی تاجبخــش فناییان و 
تهیه کنندگی حجت ســیدعلیخانی 
در سالن اصلی تئاترشهر در تعطیالت 
نوروزی نیز میزبان تماشاگران خواهد 
بود. این نمایش نوشــته زورایر خاالپیان اســت و در خالصه 
داستانش آمده: هملت از فرط ترس و اندوه، دیوانه شده! حاال 

هم دیوانه  دیگری پیدا کرده که شهسواری ست...
در این نمایش کاظم بلوچی، سیامک صفری، امیر کربالیی زاده، 
کوروش سلیمانی، شیوا خسرو مهر، به ناز نادری و... ایفای نقش 

کرده اند...

نوروزخوانی
جواد انصافی نمایش نوروزخوانی را از 
26 اسفند تا انتهای فروردین به صحنه 
پردیس تئاتر شــهرزاد می آورد. دراین 
نمایش احمد آهســته، رضا معراجی، 
امیرمحمد انصافی، ابوالفضل عشرب، 
فرشته اعظمی، تینا نوروزی، نوشین نامی، فروغ یزدان و جواد 
انصافی ایفای نقش می کنند. در نوروزخوانی به شکل نمادین 
عالوه بر نوروز خوانی، ابعاد فرهنگــی و تاریخی نوروز به ویژه 
هفت سین به تصویر کشیده شده اســت. جواد انصافی  سال 
گذشته نیز نمایشی در ارتباط با نوروزخوانی در پردیس تئاتر 

تهران به صحنه برده بود.

خواستگاری
تماشــاخانه ســنگلج از روز سوم 
فروردین تا 1۵ اردیبهشــت میزبان 
نمایش خواســتگاری است به قلم و 
کارگردانی عظیم موســوی؛ که قرار 
اســت هر روز ســاعت 1۹:۳۰ روی 

صحنه برود.
در ایــن نمایش محمــود راســخ فر، علــی فتحعلی، 
ثمیــال کریمــی، رضــا گیالنپــور، حمیدرضــا مرادی 
و نــگار مقدســی ایفــای نقــش کرده اند. ایــن نمایش 
 براســاس اثر آنتــوان چخوف و بــه لهجــه گیالنی اجرا 

می شود...

فتوحات گلشیری
نمایشــی به کارگردانی یوسف 
باپیری؛ که تا بیستم فروردین همه 
روزه در تاالر چهارسوی تئاتر شهر 
روی صحنه خواهد رفت. فتوحات 
گلشــیری براســاس داستان های 
کوتاه هوشنگ گلشیری شــکل گرفته و می توان گفت 
که این نمایش کوالژی از 12 داســتان کوتاه گلشیری 
اســت. در این نمایــش عباس جمالی، بهــار کاتوزی، 
فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی ایفای نقش کرده اند. 
فتوحات گلشیری هر شب ســاعت بیست اجرا خواهد 

شد.

دیور
سالن سایه تئاترشــهر از هفتم تا 
آخرین روز فروردین ماه رأس ساعت 
1۹:۳۰ میزبان نمایش دیور خواهد 
بود. نمایشی به قلم هاله مشتاقی نیا 
بــه کارگردانــی آریــان رضایی و 
بازی هــای فرید قبادی، الهــام شــعبانی و محمد هادی 
عطایی؛ که به گفته دســت اندرکاران نمایش این نمایش 
به شیوه  تعاملی و با مشــارکت تماشاگران و به صورت سه 
سویه اجرا خواهد شد. در این شــیوه و در صحنه هایی از 

نمایش تماشاگران با بازیگران هم بازی خواهند شد....

)Sherlock( شرلوک  
برای کســانی که از تعقیب کنندگان 
ســریال های جنایی و رازآلود هستند، 
تماشای سریال شــرلوک تجربه جالبی 
است که نباید از دستش داد. خیلی ها با 
وجود آن که معتقدند در فضاهای جنایی 
فیلم های خوبی برای دیدن وجود دارند اما انتخاب نخست شان را 
خیلی وقت است که انجام داده اند: شرلوک! این سریال چند سالی 
می شود که در بخش بریتانیایی bbc پخش شده و توجه بسیاری 
از مخاطبان و منتقدان را هم به سمت خودش جلب کرده است. 
شرلوک اقتباسی است مدرن از داستان کارآگاه منحصربه فردی 
یعنی شرلوک هلمز. »کامبریج بندیکیت« و »مارتین فری من« در 

این فیلم بازی کم نقص و خاطره انگیزی رقم زده اند. 

 Game Of( بازی تاج و تخــت 
)Thrones

نمی شــود لیستی از ســریال هایی 
کــه باید دیــد جلوی رویمان باشــد 
اما نامــی از بــازی تاج و تخــت برده 
نشود. فضای اســاطیری این سریال 
با شــخصیت پردازی های دقیق و دیالوگ نویسی های جالب، 
بیننده را وامی دارد تا فصول مختلــف آن را در کمترین زمان 

ممکن ببینید. 
این سریال براساس رمان چند جلدی »نغمه های آتش و یخ« 
ساخته شــده و تا امروز 6 فصل آن به پایان رسیده است. بروز 
اتفاقات گاه وبی گاه که مخاطب را شوکه می کند ازجمله نکات 

مهم این سریال است. 

)House of Cards ( خانه پوشالی 
شــبکه آنالیــن نتفلکــس چند 
روزی اســت پخش فصــل چهارم 
سریال »خانه پوشالی« را آغاز کرده 
اســت. »خانــه پوشــالی« روایتگر 
جاه طلبی هــای سیاســتمداری به 
نام »فرانک اندروود« است. او حاضر است برای به کنترل 
درآوردن رابط هر کاری بکند. عالقه مندان به این ســریال 
که تا حاال دنبال کننده اش بودند می توانند خوشــحال تر 
باشند وقتی متوجه شوند قرارداد فصل پنجم این سریال 
هم مدتی است که بسته شــده و بنابراین میان به نمایش 
درآمدن فصل چهار و پنج فاصله چندان طول و درازی به 

وجود نمی آید. 

)The Young Pope ( پاپ جوان 
داســتان ســریال 1۰ قســمتی 
پاپ جــوان کــه پائولو ســورنتینو 
کارگردانی اش را به عهده دارد درباره 
زندگی پاپ پیوس سیزدهم است که 
جودالو ایفای نقــش آن را به عهده 

دارد.
پاپ پیوس آن طور که در معرفی این ســریال آمده یکی 
از محافظه کارترین رهبران کلیســای کاتولیک است که 
وقتی وارد زندگی اش می شــوید درمی یابید درونی کامال 
متعارض با آنچه نشان می دهد دارد. این سریال در ایتالیا 
جلوی دوربین رفته و تولید مشترک شبکه های اچ بی او و 

اسکای است. 

 )TABOO ( تابو 
حتما شــما هــم در دوروبری هایتان 
افــرادی را دیده اید که برای خواندن یک 
کتاب یا دیدن یک فیلــم به دنبال نام ها 
می گردند. آنها همین که بفهمند فردی 
مثل تام  هــاردی در یک ســریال بازی 
می کند ســراغ آن مجموعه می روند و تمام قسمت هایی که در 
اختیارشان هست را می بینند، چون دوست دارند ستاره های سینما 
در ســریال ها هم بازی کنند.  هاردی بعد از نقش آفرینی خوبش 
در فیلم بازگشته حاال بناست در نقش جیمز قرار بگیرد و مسیر 
چالش برانگیز بین یک فرد وحشی تا یک جنتلمن لندنی را طی 
کند! از 21 دی ماه ۹۵ که پخش این سریال آغاز شده، طرفداران 

تام سر از پا نمی شناسند. 

  پایتخت 5
جدیدترین ســاخته ســیروس مقدم؛ که نسبت به 
دیگر ســریال ها یک شــب زودتر پخش خود را آغاز 
می کنــد، تجدید دیداری اســت با شــخصیت های 
محبوبی که بعد از دو ســال نزد مــردم باز می گردند 
و این بار قصه هــای جدیدی را نه در تهــران که در 
کشور و منطقه ای دیگر روایت می کنند. محســن تنابنده، ریما رامین فر، 
احمد مهرانفر، علیرضا خمســه، هومن حاجی عبدالهی و بهرام افشاری از 
بازیگران اصلی این سریال هستند. سریال پایتخت از سه شنبه 2۹ اسفند 
ساعت 22:1۵ در 1۵ قسمت ۵۰ دقیقه ای روی آنتن می رود و با مشارکت 

سازمان اوج تولید شده است.

تعطیالت رویایی
شبکه دو در نوروز امسال ســریال تعطیالت رویایی 
را دارد؛ کاری از علیرضا امینی که همین چند روز پیش 
تصویربرداری این مجموعه در جزیــره کیش به پایان 
رسید. این مجموعه 1۵ قسمتی به تهیه کنندگی مجید 
اوجی و با بازی محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان، رضا 
یزدانی، علی صادقی، محمود عزیزی، افسر اسدی، علی اوجی، مریم معصومی، 
خاطره حاتمی، الله اسکندری و مرتضی علی آبادی؛ از نخستین شب فروردین 
ساعت 21:۳۰ روی آنتن شبکه دو می رود و بازپخش آن ساعت های یک بامداد و 

12 و 16 روز بعد است.

دیوار به دیوار 2
دیوار به دیوار که در آخرین لحظات جایگزین آرماندو شد؛ 
ادامه سریالی اســت که نوروز ۹6 فصل اولش روی آنتن 
شبکه سه رفت. این ســریال که خشایار الوند سرپرست 
نویســندگان و حمید رحیمی نادی تهیه کننده است، از 
بازیگرانی چون گوهــر خیراندیش، فرهاد آییش، پژمان 
جمشیدی، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، علی قربان زاده، میترا حجار و مسعود 
رایگان سود برده است؛ و ظاهرا امسال امیرمهدی ژوله در این سریال حضور ندارد. 
دیوار به دیوار در 1۸ قســمت تولید شده؛ و از چهارشــنبه اول فروردین 2۰:۴۵ 

پخش می شود و تکرار آن 2 بامداد، 1۰ صبح و 1۴:2۰ روز بعد روی آنتن می رود.

 هیأت مدیره
جدیدتریــن کار تلویزیونــی مازیار میری کــه در این 
سال ها بیشتر در حوزه ســینما فعال بود و قرار است در 
شبکه ۵ عیش نوروزی بینندگان را تکمیل کند؛ ماجرای 
زنان خانه داری اســت که هیأت مدیره یک آپارتمان را 
برعهده می گیرند. در این ســریال 1۰۰ قسمتی که بعد 
از گاوصندوق، اولین سریال میری محسوب می شود، حدیث میرامینی، احسان 
کرمی، امیررضــا دالوری، رابعه مدنی، الیکا عبدالرزاقی، لیلی رشــیدی، زهرا 
داوودنژاد، رحیم نوروزی و کمند امیرسلیمانی بازی کرده اند. هیأت مدیره هر شب 

ساعت 2۳ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

پیشنهادهای کنسرت های موسیقی برای نوروز

منوی کودکانه

منوی نوروزی تئاتر

منوی سریال های محبوب خارجی

منوی نوروزی تلویزیون
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