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سـینمای  بین المللـی  جشـنواره  دوره  یازدهمیـن 
اسـامی »قازان« از 15 تا 21 شـهریور 1395 در شهر 
»قـازان« مرکـز ایالـت تاتارسـتان فدراسـیون روسـیه 
برگزار شـد و فیلم مسـتند »من می خوام شـاه بشـم« 
سـاخته ی »مهـدی گنجـی« و تهیه کنندگی »سـحر 
رضـوی« موفـق بـه دریافـت جایـزه بهتریـن فیلـم 
مستند این جشنواره شـد. گنجی در مراسم اختتامیه ی 
جشـنواره قـازان، ضمن ابراز تشـکر از هیـات داوران و 
ادای احتـرام بـه شـهروندان تاتارسـتان اظهار داشـت: 
»شـما در سـرزمینی زندگـی می کنید که قرن هاسـت 
میزبـان همزیسـتی مسـالمت آمیز چندیـن مذهـب و 

آییـن مختلـف بوده اسـت.

     بهترین مستند جشنواره اسالمی 

بهتریـن جلـوه هـای ویـژه میدانـی: ایمـان 
کرمیـان براي فیلم »ایسـتاده در غبـار«، بهترین 
چهـره پردازی:شـهرام خلج براي فیلم »ایسـتاده 
در غبـار«، بهتریـن طراحـی لبـاس: غزاله معتمد 
بـراي فیلـم »ابد و یـک روز«، بهترین موسـیقی 
فیلـم:کارن همایونفـر بـراي فیلـم »بادیـگارد«، 

فیلـم سـینمایی »هیـس! دخترها فریـاد نمی زنند« 
بـه کارگردانـی پـوران درخشـنده در جدیدترین حضور 
جشـنواره  دوره  دوازدهمیـن  در  خـود  بین المللـی 
ایالـت  در   ACTION ON FILM بین  المللـی 
کالیفرنیـای آمریکا روی پرده رفـت و از طرف اعضای 
هیـات داوران ایـن جشـنواره، جایـزه بهتریـن فیلـم 
داسـتانی بلنـد به پـوران درخشـنده برای سـاخت این 
فیلـم و همچنیـن جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد برای 
شـهاب حسـینی بـرای بـازی اهدا شـد. درخشـنده به 
دلیـل سـاخت پروژه »زیر سـقف دودی« نتوانسـت در 

ایـن جشـنواره حضور داشـته باشـد. 

جشـنواره فیلم هـای ایرانی تورنتـو )کانـادا( از 1۴ تا 
1۶ اکتبـر در مجتمـع تیـف بـل الیـت باکـس تورنتو 
برگـزار می شـود.»النتوری« که برنـده بهترین فیلم از 
سـومین جشـنواره های فیلم های ایرانی زوریخ اسـت، 
تـا کنـون در سـه فسـتیوال جهانـی الـف » جشـنواره 
برلیـن«، »جشـنواره کارلـووی واری« و » جشـنواره 
بین المللی فیلـم شـانگهای« به نمایش درآمده اسـت.  
النتـوری در ایـن جشـنواره ها نیـز به نمایـش درآمـده 
اسـت: هفتمیـن جشـنواره خاورمیانه اکنـون فلورانس 
و در برنامه هـای ویـژه مـرور فیلم هـای درمیشـیان در 

سـومین جشـنواره فیلم هـای ایرانی کلـن و...

   النتوری آماده نمایش در تورنتو       جایزه ای دوباره برای درخشنده

برگزیدگان  
هجدهمين جشـن 
سينـمای ایـران  

بهتریـن تدوین: بهـرام دهقانی بـراي فیلم »ابد 
و یک روز« بهترین فیلمبرداری: هومن بهمنش 
بـراي فیلـم »اژدهـا وارد مـی شـود«، بهتریـن 
بازیگـر نقش مکمل مرد: نوید محمـد زاده براي 
فیلـم » ابد و یک روز«، بهترین نقـش اول مرد: 

پیمـان معادی بـراي فیلـم »ابد و یـک روز«

بهتریـن نقـش اول زن: باران کوثـری براي فیلم 
»کوچه بـی نام«

بهترین فیلمنامه:سعید روسـتایی براي فیلم »ابد 
و یک روز «

بهترین کارگردانی: سـعید روسـتایی بـراي فیلم 
»ابد و یـک روز«



تئاتر -  تلویزیون
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اجرای مجدد »کارنامه بندار بيدخش«

       نمایـش »کارنامـه بنـدار بیدخـش« بـه کارگردانـی 
آرش اشـاداد اجـرای خـود را در تماشـاخانه ارغنـون آغـاز 
کـرد. وی متنـی از بهـرام بیضایـی را روی صحنـه آورده 
اسـت. کارگردان ایـن نمایش درباره نخسـتین اثـر حرفه ای 
خـود گفت: ایـن نمایـش از جمله کارهـای تحسـین برانگیز 
اسـتاد بیضایـی اسـت و مـن به عنـوان شـاگردش همیشـه 
کار  اولیـن  و  ببـرم  صحنـه  روی  را  آن  بـودم  عاقه منـد 

کارگردانیـم را بـه آن اختصـاص دادم.
نمایـش »کارنامه بنـدار بیدخـش« در خصوص دانشـمندی 
اسـت کـه جـام جهان بیـن را بـرای جـم سـاخت و جـم از 
ترس آنکـه جـام دیگـری ماننـد آن برای دشـمنان بسـازد، 
میـاد  اثـر طوسـی،  ایـن  در  انداخـت.  زنـدان  بـه  را  وی 

می کننـد. نقـش  حسـینی،و..ایفای  ثمینـه  محمدی پـور، 

 نمایش جدید در تاالر مولوی

      نمایـش »پرسـه هـای مـوازی« کـه کارگردانـی آن 
بـر عهـده پیـام الریـان اسـت در حضـور مخاطبـان تئاتر و 
هنرهـای نمایشـی افتتـاح شـد. الهـام نامی، آسـو بهـاری و 
بهروز خـرم بازیگرانی هسـتند کـه در این نمایش بـه ایفای 
نقـش می پردازنـد. عوامـل پرسـه هـای مـوازی عبارتنـد از: 
تهیـه کننده: سـجاد افشـاریان، طـراح صحنـه و نور: سـعید 
کارگردانـی:  گـروه  زارعـی،  سـعید  پـروژه:  مدیـر  حسـنلو، 
مجتبـی کاتوزیـان، نرگس نـره ای، برنامـه ریـز: رحیم علی 
باالیـی، موسـیقی و طراحـی صـدا: فربـد مائین، صدابـردار: 
رامتیـن شـعبانیان، طـراح گرافیـک: فرانک ایرانـی، عکاس: 
شـاهین آزمـا، سـاخت تیـزر: ابراهیـــم عزیزی، نرگــــس 

نـره ای، تبلیغـات مجـازی: امیـر قالیچـی.

» مبارک و قاليچه پرنده« درتئاتر کانون 

»ليسانسه ها« به شبکه سه می آیند

       ایـن مجموعـه بـه تهیـه کنندگـی رضـا جـودی در ۶0 
قسـمت ۴0 دقیقـه ای  در گـروه فیلم و سـریال شـبکه سـه 
تولیـد می شـود. نـگارش ایـن مجموعـه بـر عهده سـروش 
»لیسانسـه ها«  تدویـن  اسـت.  صفایـی  ایمـان  و  صحـت 
نیـز بـه صـورت همزمـان و توسـط رضـا جـودی و آریـا 
اردسـتانی انجام می شـود.بازیگران این مجموعـه تلویزیونی 
امیرحسـین رسـتمی، هوتـن شـکیبا، امیـر کاظمـی، مهران 
و   تشـکر  بهنـام  هنرمنـدی  بـا  میرعلمـی،  رویـا  رجبـی، 
بیـژن بنفشـه خواه و... هسـتند. در خاصـه داسـتان سـریال 
آمـده اسـت : حبیـب وضـع مالـی مناسـبی دارد ولـی بـه 
علـت ضعـف در برقـراری روابـط اجتماعـی هنوز نتوانسـته 
همسـری انتخاب کند. سـایر عوامـل تولید عبارتنـد از: مدیر 

تصویـر بـرداری: خسـرو دادگرمـرام.

مستند تلویزیونی »عنبرسيلين«

       مسـعود کارگر،کارگـردان مسـتند »عنبـر سـیلین«  
دربـاره  محتوای ایـن مسـتند گفت: در این مسـتند بـا زبان 
طنـز بـه مجادلـه طـب سـنتی و طـب مـدرن پرداخته ایم و 
تـاش کرده ایـم با اتخـاذ یـک رویکـرد معتدالنه و بـه دور 
از افـراط و تفریـط مزایـا و معایب طب سـنتی مورد بررسـی 
قـرار گیـرد. ایـن کارگـردان مجادله شـکل گرفتـه بین طب 
سـنتی و مـدرن را از موانـع عـدم بهـره بـرداری صحیـح از 

ایـن علـم دیرین در کشـور دانسـت .
کارگـر گفـت: بـه دلیـل درونمایـه طنـزی کـه بـرای ایـن 
مسـتند در نظـر گرفته شـده اسـت، با آقـای معجونـی برای 
ضبـط نریشـین مسـتند بـه توافـق رسـیدیم کـه بـه زودی 

برنامـه بـه روی آنتـن مـی رود.

سریالی با موضوع شهدای مدافع حرم

       سـریال »علمـدار« بـه کارگردانـی شـهرزاد سـالمی و 
تهیـه کنندگـی داریـوش موحد و شـهرزاد سـالمی کـه قرار 
اسـت در دهـه اول محـرم بـه روی آنتـن بـرود، ایـن روزها 
در لوکیشـنی واقـع در شـمال کشـور و روسـتایی اطـراف 
آمـل مقابـل دوربیـن رفته اسـت. در ایـن سـریال بازیگرانی 
چـون عنایت بخشـی، حشـمت آرمیده، سـید جواد هاشـمی، 
میرطاهـر مظلومـی، فلـور نظـری، گلنـاز حصـاری و ... بـه 
دربـاره  »علمـدار«  قصـه  می پردازند.محـور  نقـش  ایفـای 
شـهدای مدافـع حرم اسـت و در کنـار آن قصه هایـی روایت 
می شـود. ایـن سـریال 10 شـهریور کلیـد خـورده اسـت و 
تدویـن آن نیـز به صـورت هم زمـان در حـال انجام اسـت. 
لواسـان،  آمـل،   بـه  می تـوان  »علمـدار«  لوکیشـن های  از 

مازنـدران، تهـران، و ... اشـاره کـرد.

حامـد  کارگردانـی  و  نویسـندگی  بـه  نمایـش  ایـن        
زحمت کـش از طـرح »کتـاب، تئاتـر، مدرسـه« برگرفتـه از 
کتـاب مطالعـات اجتماعـی سـال چهارم دبسـتان اسـت که 
بـرای اجـرای صحنـه آمـاده شـده اسـت. نمایـش »مبارک 
و قالیچـه پرنده«کـه بـه بخـش فضـای بـاز شـانزدهمین 
جشـنواره بین المللـی نمایـش عروسـکی تهـران- مبـارک 
اسـت. در ایـن نمایـش پـس از تغییـر محله هـای قدیمـی و 
پیشـرفت مردم، مبـارک تصمیـم می گیرد تـا تغییر کنـد. اما 
بـرای ایـن کار مسـیر درسـتی را انتخـاب نمی کند تـا اینکه 
هوشـنگ خان، سمسـار قدیمـی محل راهـی به او پیشـنهاد 
عبدالـرزاق،  سـازناز  ماحسـینی،  حمیدرضـا   ... می دهـد 
ایـن  بازیگـران  صیـادی  نیلوفـر  و  باران طلـب  ابوالفضـل 

نمایـش هسـتند.

 



موسيـقی - کتـاب
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کنسرت گروه موسيقی »دات« 

        شـهره سـلطانی بازیگـر تئاتـر، سـینما و تلویزیـون 
کـه مدتی اسـت با تشـکیل گـروه  ویـژه بانـوان »دات« در 
حـوزه موسـیقی نیـز بـه فعالیت مشـغول اسـت  سـه شـنبه 
23 شـهریور مـاه در یـک کنسـرت ویـژه بـه نفـع انجمـن 
بیماران سـوخته »نفس« میزبـان عاقه مندان موسـیقی در 
تاالر وحـدت تهـران بود. فـروغ فضلی، سـحر میرهاشـمی، 
طـراوات باباخانلـو، شـیرین واعظـی، آرمیتـا سـلیمی، نیـاز 
بـه  دات  گـروه  اعضـای  اهلل  فتـح  مهتـاب  و  الهـرودی 
تشـکیل می دهنـد، ضمـن  را  سرپرسـتی شـهره سـلطانی 
اینکـه امیرکارخانـه تنظیـم کننـده قطعـات، بهـروز پناهنده 
تهیـه کننـده ، مونـا قهرمانـی روابـط عمومـی و موسسـه 
فرهنگـی هنـری »آوای مهـر میهن« بـه مدیریـت کیارش 
حسـن زاده گـروه اجرایـی کنسـرت را تشـکیل مـی دهنـد.  

           فرهنـگ شـریف نوازنده تار و اسـتاد موسـیقی ایران 
در سن 85 سـالگی در گذشت.

فرهنـگ شـریف، متولـد1310 خورشـیدی در آمـل نوازنـده 
صاحـب سـبک تـار اهـل ایـران بود. 

او از چهـار سـالگی تحـت تأثیر آموزش موسـیقی به وسـیله 
پـدرش و نیـز رفت وآمـد بـزرگان موسـیقی بـه منـزل آن ها 
خصوصًا عبدالحسـین خان شـهنازی موسـیقی را فـرا گرفت 
وی تـار را نـزد اسـتادان عبدالحسـین شـهنازی و مرتضـی 
نی داوود، تارنـوازان بزرگ اواخـر دوره قاجار  آموخت، شـیوه 
نوازندگـی وی بـه اسـاتیدش شـباهتی نـدارد و مخصـوص 

اوسـت.  خود 
وی از تکنـوازان و بداهه نـوازان سرشـناس موسـیقی ایرانی 

شـناخته می شـود. 

همایون شجریان و سهراب پورناظری در اروپا

ارکسـتر  برنامـه کـه در سـالن هایی چـون  ایـن           
فیارمونیـک پاریـس و مجموعـه  فرهنگی بـوزار در بلژیک 
روی صحنـه خواهـد رفـت، در دو بخـش انجـام می شـود، 
در بخـش اول سـاز و آواز و در بخـِش دیگـر گروه نـوازی 
»همایـون  می شـود.  اجـرا  ایـران  دسـتگاهی  موسـیقی 
برنامه هـا  ایـن  شـجریان« و »سـهراب پورناظـری« را در 
حسـین رضایی نیـا و آیین مشـکاتیان )سـازهای کوبـه ای( ، 
مهیـار طریحـی )سـنتور(،  و میاد محمـدی )تـار( همراهی 
می  کننـد. »خداونـدان اسـرار« شـامل دو بخـش اسـت. در 
بخـش اول آن »سـاز و آواز« بداهـه در مقـام اصفهـان بـا 
اشـعاری از مولـوی اجـرا شـده و بخـش دوم شـامل روایتی 
با نـام »رهایـی« در سـه پـردٔه »مهتـاب، خداوندان اسـرار، 

جانـی و صـد آه«

غدیر و عاشورا در سيره امام رضا )ع(

        عیـد غدیـر و عزای عاشـورا از برترین و ارزشـمندترین 
تریـن تجلـی شـعائر  برائـت و مهـم  و  نمادهـای والیـت 
مذهبی بـه شـمار مـی رود؛ و اهتمـام در بزرگداشـت و بر پا 

داشـتن آن دو وظیفـه همـگان اسـت.
حجـت  االسـام و المسـلمین مهـدی صـدری در کتـاب 
»بزرگداشـت غدیـر و عاشـورا درسـیره و بیـان امـام رضـا 
)علیـه السـام(« در دو بخـش بـه تبییـن بزرگداشـت عیـد 
اعظم غدیـر و بیـان فضیلـت هـای آن، و اهمیت عـزاداری 
عاشـورا و محرم و آثـار وفواید آن در سـیره و کام سـلطان 
سـریر ارتضـا حضرت علـی بن موسـی الرضا )علیه السـام( 

اسـت.  پرداخته 
ایـن کتـاب در ۶۴ صفحـه رقعـی توسـط انتشـارات دلیل ما 

چـاپ و نشـر گردیده اسـت.

»تشيع در ایران، قرن دوم و سوم هجری« 

          بـرای درک بهتـر و بیشـتر مسـائل امـروز شـیعیان 
الزم اسـت تـا زمینـه تاریخـی، اجتماعـی و فرهنگـی آنـان 

بررسـی شـود.
کتـاب »تشـّیع در ایـران قـرن دوم و سـوم هجـری« اثـر 
رضا صفـری در گـروه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی مرکز 
پژوهش های جوان پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـامی 
سـامان یافتـه و از چهـار فصـل به شـرح زیر تشـکیل شـده 
اسـت.فصل اول: ورود تشـیع بـه ایـران، فصل دوم: بررسـی 
اوضـاع تشـیع از آغـاز تا سـال 227 هجـری قمـری، فصل 
سـوم: پراکندگـی جغرافیایـی شـیعه در ایران، فصـل چهارم: 
چرایـی پراکندگـی جغرافیایـی شـیعیان در مناطـق مختلـف 

. ست ا

کتاب »هوگو و ژوزفين« و »بابای شب« 

         » هوگـو و ژوزفیـن« اثـر فاخـر گریپه روایت داسـتان 
کودکـی اسـت کـه بـا ورود بـه مدرسـه در می یابـد دنیـای 
واقعـی بـا تصـورات او در تضـاد اسـت. او معلمـی دارد کـه 
زیبـا نیسـت و همکاسـی هایش او را بـه خاطـر فرزند یک 
کشـیش بودن مورد آزار قـرار می دهنـد. اما زندگـی ژوزفین 
بـا ورود هوگـو بـه مدرسـه تغییـر می کنـد. هوگـو نامرتـب 
و وقت نشـناس اسـت و ماجراهایـی را در ایـن رمـان خلـق 
می تواننـد  »ه«  و  »د«  سـنی  گـروه  مخاطبـان  می کنـد. 
در کتـاب »بابـای شـب« هـم بـا جولیـا همـراه شـوند .در 
سـوئد رسـم اسـت خانم هـای مسـن صبح هـا به نگـه داری 
بچه هـای کوچـک خانواده هـای دیگـر بپردازنـد و نام شـان 
»مـادر روز« اسـت، قهرمـان این داسـتان تصمیـم می گیرد 

کـه »بابای شـب« شـود. 

وداع با خالق چنگ اورنگ
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