
موسســه »آوای هنر سالمت « با همکاری 
معاونت اجتماعی وزارت بهداشــت و درمان، 
با هدف نمایــش آثار ایرانی با محوریت نقش 
سالمت در زندگی انســان و با شعار »زندگی 
ســالم، با نشــاط و امید« فراخــوان دومین 

جشنواره ی فیلم سالمت را منتشر کرد.
جشــنواره ملی فیلــم ســالمت، با هدف 
جمــع آوری ایده  هــای بــزرگ و دعوتی از 
ســینماگران و هنرمندان متعهدی که ســالم 
زیستن آدمی، دغدغه ی آن هاست اول تا پنجم 
شهریور در چهار بخش »فیلم های سینمایی 
تلویزیونی« و  «، »مســتند«، »برنامه هــای 

بخش »دانشجویی « برگزار خواهد شد.
بر اســاس فراخوان این رویــداد فرهنگی 
هنری، آشنایی مخاطبین و آحاد جامعه نسبت 
به اهمیت ســالمت فــردی، جامعه و محیط 
پیرامون، توجه دادن هنرمندان و ســینماگران 
ایرانی در جهت ضرورت تولید آثار متناسب و 
مرتبط با موضوع ســالمت، تقدیر از فعاالن و 
سازندگان آثارتصویری مرتبط با حوزه سالمت 
و ترغیب ســمن ها )سازمان های مردم نهاد( و 
ســازمان های بخش خصوصی و دولتی حوزه 
سالمت با استفاده از توان سینما برای فرهنگ 
سازی عمومی از جمله اهداف برپایی جشنواره 

سالمت است.
شرایط شرکت آثار در این رویداد بدین شرح 

است:
*مدت زمان آثار

بخش سینمایی :بیش از ۷۰ دقیقه
بخش مستند :از ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
بخش دانشجویی :۳ تا ۳۰ دقیقه

بخش برنامه های تلویزیونی :تا ســقف ۹۰ 
دقیقه

*موضوعات جشنواره
تمامی آثــار مرتبط با تامین، حفظ و ارتقای 
سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی 
)نظیر پیشــگیری و درمان انواع بیماری های 
واگیر و غیــر واگیر و بیمــاری های خاص، 
ترویج تغذیه ســالم، تحــرک فیزیکی، دوری 
از دخانیات، دوری از مــواد مخدر و محرک، 
دوری از الــکل، زندگی عاری از خشــونت و 
آســیب ها به ویژه حوادث ترافیکی، سالمت 
روان، مهــارت های زندگــی و خودمراقبتی، 

ترویــج فرهنگ صحیح مصــرف دارو، نقش 
مردم و ارائه دهندگان خدمات بهداشــتی در 
تأمین، حفظ و ارتقای ســالمت، طرح تحول 
ســالمت، ســالمت و ایمنی غذا، سالمت و 
ایمنی محیط زیست، پیوند اعضا، اهدای خون، 

ایدز( می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
*گاه شمار جشنواره

آخرین مهلت ثبت نام و ارســال آثار ۲۰ تیر 
ماه خواهد بود و اطالع رســانی درباره اسامی 
آثار پذیرفته شــده ۲۰ مرداد انجام می شود. 
همچنین افتتاحیه جشــنواره اول شــهریور و 

اختتامیه آن ۵ شهریور خواهد بود.

*جوایز
*بخش بلند سینمایی

جایزه اول: تندیس جشنواره به همراه دیپلم 
افتخار به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال

جایزه دوم :تندیس جشنواره به همراه دیپلم 
افتخار به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

جایزه ســوم : تندیس جشــنواره به همراه 
دیپلم افتخاربه مبلغ ۸۰ میلیون ریال

همچنین هیات داوران از میان آثار منتخب 
مــی تواند یک جایزه ویژه به همراه تندیس و 

دیپلم افتخار اهدا کند.
*بخش مستند

فیلم هــای مســتند منطبق بــا موضوعات 
جشــنواره که زمان آن هــا حداکثر ۷۰ دقیقه 

باشد، در این بخش پذیرفته می شود.
جایزه اول: تندیس جشنواره به همراه دیپلم 

افتخار به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
جایزه دوم :تندیس جشنواره به همراه دیپلم 

افتخار به مبلغ ۸۰ میلیون ریال
جایزه ســوم : تندیس جشــنواره به همراه 

دیپلم افتخاربه مبلغ ۶۰ میلیون ریال
همچنین هیات داوران از میان آثار منتخب 
مــی تواند یک جایزه ویژه به همراه تندیس و 

دیپلم افتخار اهدا کند.
*بخش برنامه های تلویزیونی

جایزه اول: تندیس جشنواره به همراه دیپلم 
افتخار به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

جایزه دوم :تندیس جشنواره به همراه دیپلم 
افتخار به مبلغ ۸۰ میلیون ریال

جایزه ســوم : تندیس جشــنواره به همراه 

دیپلم افتخاربه مبلغ ۶۰ میلیون ریال
همچنین هیات داوران از میان آثار منتخب 
مــی تواند یک جایزه ویژه به همراه تندیس و 

دیپلم افتخار اهدا کند.
 *بخش دانشجویی

این بخش شامل فیلم های کوتاه ،مستند و 
انیمیشــن خواهد بود که در یک جایگاه مورد 

قضاوت قرار خواهد گرفت.
جایزه اول: تندیس جشنواره به همراه دیپلم 

افتخار به مبلغ ۵۰ میلیون ریال
جایزه دوم :تندیس جشنواره به همراه دیپلم 

افتخار به مبلغ ۴۰میلیون ریال
جایزه ســوم : تندیس جشــنواره به همراه 

دیپلم افتخاربه مبلغ ۳۰میلیون ریال
همچنین هیات داوران از میان آثار منتخب 
مــی تواند یک جایزه ویژه به همراه تندیس و 

دیپلم افتخار اهدا کند.
*جوایز سازمان های دولتی،

خصوصی و مردم نهاد
با توجه به تنوع موضوعی در بخش سالمت 
ســازمان های دولتی ،خصوصی و مردم نهاد 
همزمان با مراســم اختتامیــه جوایزمرتبط با 
حوزه موضوعــی خود را به بهترین فیلم های 
منتخب جشنواره اهدا خواهند کرد که متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
*مقررات عمومی جشنواره

نهادها و سازمان های دولتی و تهیه کنندگان 
بخش خصوصی، فیلمسازان و هنرمندانی که 
مایــل به حضور آثــار خــود در بخش های 
مختلف جشنواره هستند، ضروری است نکات 

زیر را رعایت کنند.
کلیه آثار تولید شــده از ســال ۱۳۹۴که در 
دوره گذشــته جشــنواره به نمایش در نیامده 
می توانند متقاضی شــرکت در ایــن دوره از 

جشنواره باشند.
محدودیتــی در تعــداد آثار ارســالی برای 

متقاضیان وجود ندارد.
تکمیل و ارســال فرم تقاضا به منزله قبول 

کامل مقررات جشنواره است. 
الزم اســت بر روی هــر دی وی دی کد 
رهگیری، نام فیلم، نام فیلمساز و مدت زمان 
فیلم و شــماره تلفن کارگردان به طور کامل 

درج و ارسال شود.
با  ســه قطعه عکس صحنه)نمــای فیلم( 
کیفیــت ۱۰۰۰*۱۵۰۰ پیکســل و عکــس 
کارگــردان بــا کیفیت ۳۰۰*۲۵۰ پیکســل 
در هنگام ثبــت نام باید در پرتال جشــنواره 

بارگذاری شود.
فیلم هــای جشــنواره توســط گروهی از 
مشــاورین با هماهنگی دبیر جشنواره انتخاب 
خواهند شــد.همچنین کارشناســانی از حوزه 
ســینما و ســالمت فیلم ها را مورد ارزیابی و 

داوری قرار خواهند داد.
متقاضی پس از اعالم انتخاب اثرش توسط 
دبیرخانه موظف است یک نسخه اصلی اثر را 
بر اساس فرمتی که از سوی بخش فنی اعالم 
خواهد شــد به دبیرخانه جشــنواره ارائه کند. 
فیلم هایی که اســتانداردهای فنی و کیفیت 
 نمایش نداشــته باشند از بخش مسابقه حذف 

می شوند. 

دبیرخانه جشــنواره، ارســال کننــده اثر را 
صاحــب اثر تلقی می کنــد. در صورت اثبات 
خالف آن در هر مرحله، اثر ارسالی حذف شده 
و مسئولیت حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده 

خواهد بود.
دبیرخانــه مجــاز اســت ۳ دقیقــه از آثار 
بخش های مختلــف جشــنواره را به منظور 
اطــالع رســانی در اختیــار صدا و ســیما و 

شبکه های اجتماعی و رسانه ای قرار دهد.
نسخه ارسالی فیلم برای بازبینی عودت داده 

نخواهد شد.
به آثاری که به بخشــهای مختلف راه یافته 

اند، گواهی شرکت داده می شود. 
تکمیل فرم و ارســال اثر در جشــنواره به 

معنای قبول مقررات اعالم شده است. 
تعیین تاریخ وزمان نمایش فیلم ها به عهده 
دبیرخانه جشــنواره اســت.هیچ جایزه ای در 
بخــش رقابتی به طور هــم ارزش میان دو یا 
چند اثر تقسیم نمی شــود.نمایش فیلم ها در 
جشــنواره مطابق مقررات ســازمان سینمایی 

وزارت فرهنگ و ارشاد خواهد بود. 
همچنین داشــتن پروانه ســاخت و نمایش 
برای آثار ســینمایی الزامی اســتاخذ تصمیم 
نهایــی دربــاره هر نکته ای کــه در مقررات 
حاضر پیش بینی نشــده و یا ابهامات ناشی از 
مفاد آن و تغییــر در بعضی از مقررات، با دبیر 

جشنواره است.
*نحوه ثبت اثر

متقاضیــان شــرکت در جشــنواره باید با 
http:// مراجعه به پرتال جشنواره به آدرس

فرم  دریافت  به  filmsalamat.ir/نسبت 
تقاضا اقدام کنند و تا تاریخ اعالم شده نسخه 
بازبینی را همراه با فرم تکمیل شده به دبیرخانه 
تحویل دهند.همچنین عالقه مندان با دریافت 
اپلیکیشن جشنواره سالمت از ادرس اینترنتی 
https : / /play .google .com /
store/apps/details?id=air .
c o m . m t e a m a p p s .

JashnvareFilmSalamat
اقدام به ثبت نام کنند.

آدرس دبیرخانه:نشانی: سعادت آباد ۲۴متری 
ســعادت آباد خیابان یکم شــرقی کوچه شب 

بوی شرقی پالک ۱۷ واحد ۱۰ 
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ستون یاد

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نخستین نشست »نقد صحنه« با حضور بهاره رهنما و شیوا اردوی در فرهنگسرای ارسباران و با نقد نمایش »دیگری« نوشته انزو کرمن برگزار 
می شود.

در این نشست که ساعت ۱۶ روز سه شنبه )۱۷ خرداد ماه( برگزار می شود، علیرضا نراقی )منتقد تئاتر( با حضور بهزاد صدیقی )نمایشنامه نویس و 
مدرس تئاتر( به بررسی این اثر می پردازند و سپس بهاره رهنما و شیوا اردویی، دو بازیگر و کارگردان این نمایش، با مخاطبان گفت  وگو خواهند کرد.

عالقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یاد شده به نشانی خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای 
ارسباران، سالن استاد ذوالفقاری مراجعه کنند یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.

فرید اورخان پاموک زاده ۷ ژوئن ۱۹۵۲ که در ایران به اورهان پاموک معروف شده 
است، نویسنده و رمان نویس اهل کشور ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۶ 

است. او نخستین ترک تباری است که این جایزه را دریافت کرده است.
پاموک در کشــور خود نویسنده ای بسیار نامدار است. آثار او پیش از دریافت جایزه 

نوبل ادبیات به ۴۶ زبان و پس از آن به ۵۶ زبان ترجمه شده است. 
اورهان پاموک در خانواده ای پر فرزند و مرفه در محله نیشان تاشی استانبول متولد 
شد. او دروس متوسطه را در کالج آمریکایی رابرت در استانبول گذراند. پس از پایان 
تحصیالت متوســطه به اصرار خانواده خود به ادامه تحصیل در رشــته معماری در 
دانشــکده فنی استانبول مشغول شد، هرچند پس از مدتی این رشته را نیمه تمام رها 
کرد. او ســپس در دانشگاه استانبول و در رشته روزنامه نگاری به تحصیل پرداخت و 

فارغ التحصیل شد. با این حال هیچ گاه کار روزنامه نگاری نکرد.
اولین رمانش آقای جودت و پسران را که حکایت خانواده ای متمول و پرتعداد است 
در ســال ۱۹۸۲ نوشت که جوایز ملی ارهان کمال و کتاب سال را برایش به ارمغان 
آورد.]۲[ پاموک بعد از انتشــار رمان قلعه سفید کرسی تدریس ادبیات داستانی را در 
دانشــگاه کلمبیا پذیرفت و به همراه همسرش از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ مقیم نیویورک شد. 
ایــن رمان تقریبًا به همه زبان های اروپایی ترجمه شــد. او در این رمان رفاقت یک 
دانشــمند عثمانی را با برده ای رومی روایت کرده اســت. اوج شهرت پاموک زمانی 
بود که رمان نام من ســرخ را در ســال ۱۹۹۸ منتشر کرد و انبوهی از جوایز ادبی در 
کشورهای مختلف را برایش به ارمغان آورد. سال ۲۰۰۲ رمان برف را منتشر کرد که 
خودش آن را نخســتین و آخرین رمان سیاسی در کارنامه کاری اش خواند. ضمیمه 
روزنامه نیویورک تایمز ســال ۲۰۰۴ این رمان را یکی از ۱۰ رمان برتر جهان معرفی 
کرد. پاموک سال ۲۰۰۳ کتابی با عنوان استانبول منتشر کرد که در واقع اتوبیوگرافی 
نویسنده است. بسیاری این کتاب را یکی از بهترین اتوبیوگرافی های نویسندگان ادبی 
می دانند. آخرین رمان او موزه معصومیت نام دارد که به موضوع عشــق های ممنوعه 

در کشورهای اسالمی می پردازد.
اورهان پاموک را باید نویسنده استانبول دانست. کتاب »موزه معصومیت« پاموک 
هم از تاریِخ فراموش شده استانبول می آید. او سال ۲۰۰۶ هم برای کتاب »استانبول، 
خاطرات و شهر« جایزه نوبل ادبیات را برد. او رمان »موزه معصومیت« را در ۶ سال 
نوشته و سه سال پیش هم موزه اش را راه انداخت: »در فاصله ۷ تا ۲۲ سالگی دوست 
داشتم نقاش شــوم. در اعماق وجودم یک نقاش مرده وجود دارد؛ من به این نقاش 
اجــازه دادم که کار خود را بکند و نتیجه اش این موزه شــد در دنیا نظیری برای این 

موزه پیدا نمی شود و من همان طور که خواستم، عمل کردم.«
»موزه معصومیت« در واقع ســنت ها و آداب و رســوم دست وپاگیر حاکم بر جامعه 
ترکیه را در قالب یک رمان و ماجرای عاشــقانه به تصویر کشــیده اســت. اورهان 
پاموک در این رمان سعی کرده حقیقت تابوهای اجتماعی و سنتی و نقش آنها را در 
زندگی ۷۰ ســال اخیر مردم ترکیه به نمایش بگذارد. زندگی مردمی که بین فرهنگ 
غربی و ساختار یک جامعه ســنتی در حال پوست انداختن هستند. پاموک با نوشتن 
این رمان انگار بیانیه ای برای عشق به شهرش را منتشر کرده است؛ »لبخند می زنم 
وقتی می شنوم که از من در رسانه های غربی به عنوان یک نویسنده از استانبول یاد 
می شود. واقعا تنها کاری که من کردم نوشتن درباره چیزهایی بود که دور و بر خودم 

در زندگی می دیدم و بهتر می شناختم؛ و این استانبول بود.«
داســتان اورهان پاموک با این جمله شروع می شــود: »می دانستم که این لحظه 
شــادترین لحظه زندگی ام است.« احتماال این جمله درباره خود او هم درست است. 
چون او با نوشتن این رمان، یکی از شادترین لحظه های زندگی اش را تجربه کرده؛ او 
رمان »موزه معصومیت« را نوشت و بعدها بر اساس آن موزه ای واقعی را در استانبول 
راه انداخت. موزه ای که جزییات فراموش شــده ای از اســتانبوِل سال های  ۱۹۵۰ تا 
۲۰۰۰ را در دل خود جای داده است؛ از بلیت های سینما گرفته تا قوطی کبریت ها، از 
شیشــه های کوچک و بزرگ و رنگارنگ نوشیدنی ها تا مجسمه های ظریف و هزاران 

اشیای مختلف که در کنار فیلم ها و عکس هایی درباره استانبول قرار گرفته اند.
داستان این رمان در محله های باالی شهر استانبول مثل نیشانتاشی، چوکورکوما، 
نقســیم، حربیه و بی اوغلی، محله هایی که نقشــی کلیــدی در زندگی خود پاموک 
داشتند، می گذرد. معصومیت« ختم می شود. در جهان داستان پاموک، مرد مرفه سی 
ســاله ای به نام کمال که در شرف ازدواج با زنی همتای خود است دچار وسوسه ی 
عشــقی می شود که در نهایت به ســاخت موزه ی معصومیت می انجامد. این داستان 
مانند سایر داستانهای عشــقی،تنها روایت یک داستان عاشقانه نیست. در خالل آن 
نقد شــیوه زندگی طبقه ی مرفه جامعه و فاصله ی طبقاتی موجود در آن سال ها، تاثیر 

جنگ بر زندگی مردم، باورهای خرافی و مذهبی صورت می پذیرد.
پاموک در این داستان به فکر روایت یک داستان رمانتیک نیست. او در خالل این 
داستان اســتانبول را شهری در حال گذار از سنت به مدرنیته ترسیم می کند که بین 
آزادی های زندگی مدرن و ســنتی اش همزیستی دشواری وجود دارد. نویسنده ترک 

ساخته شده، چیزی شبیه استادیوم فوتبال یا سینما نیست.
یکی از مهم ترین مضامین کتاب، باکرگی زن اســت که آن دوره هنوز بزرگ ترین 
دارایی او به حســاب می آید. در این موزه می بینیم که گذر از ســنتها و رســیدن به 
مدرنیته چه بر ســر جامعه  آن زمان ترکیه آورده اســت. شاید این موزه نمایان کننده 

زندگی قشر وسیعی از مردمانی باشد که در آن دوران زیسته اند.
پاموک همه چیز را در موزه جمع آوری کرده؛ اشیا، مناظر و عکس هایی که در رمان 
تشریح می شــوند، در موزه به نمایش گذاشته شده اند. او به دنبال خانه ای گشته که 
به فضای خلق شــده در داستان شبیه باشد و باالخره آن را در محله چوکور جومای 
استانبول یافته است. یک خانه دو طبقه مربوط به اواخر قرن نوزدهم. محله ای که در 
دوران عثمانی قلب تپنده ی اقتصاد عثمانی بوده است. محلی برای تجارت ثروتمندان 
خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه. اما ظاهرا پس از سقوط امپراطوری عثمانی همه چیز 

در آن تغییر می کند چرا که جمهوری مدرن ترکیه در آغاز بسیار فقیر بوده است.
روی یکی از دیوارهای موزه ۴۲۱۳ ته ســیگار نصب شــده که زیر هر کدام شــان 
قصه ای، ماجرایی و تاریخی به چشم می خورد. این دیوار انگار یک  جور تقویم است. 
اگر کتاب را هم نخوانده باشید با خواندن متن نوشته شده زیر هر ته سیگار می توانید 
بفهمید در آن لحظه »فسون« چه می کرده یا »کمال« موقع مالقات او در چه فکری 

بوده است.
این کتاب ۵۰۴ صفحه ای را شــهال مریم طباطبایی ها ترجمه و نشر پوینده منتشر 

کرده است. 

 به بهانه تولد اورهان پاموک، 
نویسنده استانبول

انتشار فراخوان جشنواره فیلم سالمت

فراخوان دومین جشنواره فیلم سالمت با شعار »زندگی سالم، با نشاط و امید« منتشر شد

نقد نمایش 
»دیگری« در 
فرهنگسرای 
ارسباران نقد

»داستان سیاوش« در سکوت خبری کلید خورد»اکسیدان« مجوز اکران گرفت

مراسم اهدای دکترای افتخاری به بهرام بیضایی با حضور 
اســاتید برجسته دانشــگاه ســنت اندروز و به دست رئیس 
دانشــگاه، پروفسور سالی ماپستون، در روز اول تیرماه ۱۳۹۶ 

به انجام خواهد رسید.
دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، با اهدای دکترای افتخاری 
ادبیات به بهرام بیضایی، از فعالیت های ادبی و نمایشــی این 
نویسنده، پژوهشگر و کارگردان برجسته تئاتر و سینمای ایران 

تقدیر می کند.
گروه ادبیات فارســی دانشکده زبان های خارجه و موسسه 
ایرانشناسی دانشگاه سنت اندروز برنامه ویژه ای تدارک دیده  
اســت که طی آن بهرام بیضایی به خاطر شش دهه فعالیت 
مســتمر و خالقانه در حوزه های پژوهش نمایش و اساطیر، 
نمایشــنامه نویسی و فیلمســازی، دکترای افتخاری ادبیات 
دریافت خواهد کرد. این برنامه که به ابتکار ســعید طالجوی 
)مدیر گروه فارســی( و با همکاری پروفســور علی انصاری 
)مدیر مؤسســه ایرانشناسی( دانشگاه ســنت اندروز برگزار 
می شود، شامل چندین ســخنرانی درباره آثار بهرام بیضایی، 
نمایش نســخه بازسازی شــده اولین فیلم بلند او »رگبار« 
)۱۳۵۱( و اجرای انفرادی بخش نخست نمایش »شب هزار و 

یکم« )۱۳۸۲( با هنرنمایی مژده شمسایی خواهد بود.
در ایــن برنامــه، عالوه بر ســخنرانی بیضایــی در مورد 

»ضحاک و جمشــید«، ســعید طالجوی در مــورد دیالوگ 
بیضایی با ســینمای ایران در فیلم »رگبار«، پرویز جاهد در 
مور عناصر تریلر جنایی در آثار ســینمایی بیضایی با تمرکز 
بر روی فیلم های »کالغ«، »شــاید وقتی دیگر« و »ســگ 
کشی«، مریم قربان کریمی در مورد هویت زنانه در »رگبار«، 
ســعید زیدآبادی نژاد در مورد چندزبانی در فیلم »باشو غریبه 
کوچک«، فرشاد زاهدی در مورد فضا، زمان، بدن ها و حافظه 
در آثار بیضایی، نینا خامسی در مورد بازنمایی جوانان آواره در 
سینمای ایران، فرشید کاظمی در مورد جنبه های شاعرانه و 
اسطوره ای صدای زنانه در سینمای بیضایی، فاطمه خوانساالر 
در مورد خوانش بومگرایانه از »غریبه و مه«، »چریکه تارا« و 
»باشو غریبه کوچک«، حمید احیا در مورد زبان و شیوه های 
اجرایــی در »طرب نامــه« و نیلوفر بیضایــی در مورد نبوغ 
بیضایی و تالش خستگی ناپذیر او در تئاتر و سینمای ایران 

سخنرانی خواهند کرد.
بهرام بیضایی که در حال حاضر در دانشــگاه اســتانفورد 
آمریکا به تحقیق و تدریس مشغول است در طی سال های 
دوری از ایران، عالوه بر تدریس و به چاپ رســانیدن کتاب 
»هزار افسان کجاســت؟« )۱۳۹۱( که به ریشه های ایرانی 
»هزار و یک شــب« می پــردازد، دو نمایشــنامه »گزارش 
ارداوریــراف« )۱۳۹۳( و »طرب نامه« )۱۳۹۵-۱۳۹۴( را هم 

به صحنه برده است.
مراسم اهدای دکترای افتخاری به بهرام بیضایی با حضور 
اســاتید برجسته دانشــگاه ســنت اندروز و به دست رئیس 
دانشــگاه، پروفسور سالی ماپستون، در روز اول تیرماه ۱۳۹۶ 
به انجام خواهد رســید و ســخنرانی ها و نمایش فیلم که به 
وسیله سعید طالجوی برنامه ریزی شده است در روزهای دوم 

و سوم تیرماه اجرا خواهند شد.

دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه اسکاتلند برای بهرام بیضایی

کنسرت گروه »سنا« در تهران برگزار می شود
تهیه کننده »شــهرزاد« از پخش جهانی فصل دوم این ســریال 
همزمان با آغاز پخش آنالین آن توسط سایت لوتوس پلی خبر داد.

محمد امامی که در جلســه پرســش و پاســخی به همراه حمید 
فرخ نژاد در دانشــگاه تورنتو کانادا پاسخگوی سواالت دانشجویان 
بود، گفت: شــهرزاد در مدیوم جدید و قابل دســترس همگانی طی 
قرارداد سایت نت فلیکس با پخش کننده جهانی عرضه خواهد شد و 

امیدواریم راه سریال های ایرانی را برای جهانی شدن باز کند.
وی در پاســخ به سوال دیگری با اشاره به مدیوم جدید و منحصر 
به فرد شبکه نمایش خانگی در ایران و مشکالت کپی رایت و حق 
مؤلف از مشــکالت تهیه کنندگی چنین سریال هایی سخن گفت و 
اظهار کرد: »شــهرزاد ۲« فصلی جدید در سریال سازی ایران است 
و کیفیت داستانی و ســاختاری و تکنیکی این فصل از فصل قبلی 
بســیار باالتر است و مخاطبان سریال این نکته را در همان قسمت 
اول درخواهند یافت. جا دارد از آقای حســن فتحی کارگردان و همه 

عوامل سریال برای تالشی که دارند تشکر کنم.
امامی درباره حواشــی ایجاد شــده برای این سریال گفت: ما این 
موارد را بــه مرجع اصلح یعنی قوه قضاییه ســپرده ایم. ما به اصل 
دموکراســی معتقدیم و قضــاوت را به مرجع قانونی می ســپاریم. 
»شهرزاد« متعلق به ملت ایران است و حواشی ایجاد شده لطمه ای 
بــه آن نخواهد زد، چراکه اثری را که متعلق به مردم اســت را فقط 

مردم می توانند به قضاوت بنشینند.
وی تاکید کرد: از این پس از شایعه پراکنان و کسانی که از حواشی 
»شهرزاد« برای مطرح کردن خود استفاده می کنند، به مراجع اصلح 
شکایت خواهیم کرد.در این نشســت دانشجویان و حضار سواالت 
زیادی نیــز پیرامون بازیگــری، نقش های مانــدگار، تکنیک های 
بازیگری و اقتصاد ســینمای ایران از حمیــد فرخ نژاد و فعالیت های 
آتی آن پرســیدند که این بازیگر از آینده بازیگری در سینمای ایران 

اظهار خوش بینی کرد.
او در پاســخ به سوال دانشــجویی که از »خاک سرخ« به عنوان 
تنها ســاخته سینمایی اش پرسید، گفت: کارگردانی را دوباره تجربه 
خواهــد کرد.این بازیگر در فضایی مفــرح تجربه اش را از تئاترهای 
بهرام بیضایی تا امروز برای عالقه مندان تعریف کرد و دانشجویان را 

با فضای سینمای ایران آشنا کرد.
حمید فرخ نژاد که دو فیلم اخیرش، »خوب بد جلف« و »گشــت 
۲«، در کانادا اکران شــده است، در سفری یک هفته ای به کانادا به 
دعوت دانشگاه تورنتو کارگاه بازیگری ای دراین دانشگاه برگزار کرد.

محمد امامی تهیه کننده »شــهرزاد« و »خوب بد جلف« مهمان 
دیگر دانشــگاه تورنتو بود که کارگاه آموزشی تهیه کنندگی را برگزار 
کرد. توزیع فصل دوم ســریال »شهرزاد« از دوشنبه )۲۹ خرداد ماه( 

آغاز خواهد شد.

گروه موسیقی سنتی »َســنا« به سرپرستی رضا پرویز زاده در 
تاریخ شانزدهم تیر ۹۶ برای اجرای برنامه به تاالر اندیشه حوزه 

هنری می رود.
گروه »َسنا« که در سال ۸۹ تشکیل شده تاکنون با آواز مهدی 
امامی اجراهائی در تهران و شهرســتان و جشنواره های خارجی 
داشته است.این کنسرت شامل بازسازِی قطعاتی از دوره قاجار و 
همچنین ســاخته هایی از رضا پرویززاده خواهد بود. تهیه کننده 
این کنسرت مجید فالح پور و مدیراجرای آن نیز آیدا امیری مقدم 
است.گروه »َسنا« در این کنسرت در دو بخش روی صحنه می 
رود که بخش اول دونوازی کمانچه و قانون خواهد بود. اما بخش 

اصلی این کنسرت در عراق و شکسته خواهد بود.
این آهنگســاز اخیرا در همراهی با گروه موسیقی سنتی »بحِر 
نور« کنســرتی را در همین محل برگزار کرد که مورد توجه قرار 
رفت.اعضای گروه »َسنا« را رضا پرویززاده)سرپرست و آهنگساز 
و نوازنده کمانچه(، پریچهر خواجه )قانون(، حسین حدت )عود(، 
شهاب الدین آذین مهر)ســه تار(، دل آرام زمانی) کمانچه آلتو(، 
سپیده شایان راد)تنبک( و سروش بخشش)خواننده( تشکیل می 
دهند.رضا پرویززاده چندین سال با استاد محمدرضا لطفی درگروه 
بازسازی شیدا همکاری داشته اســت و سه آلبوم صوتی و یک 
تصویری در زمینه بازسازی آثاری که بر روی صفحات موسیقی 

از قدیم بازمانده بود منتشر کرده است.
وی همچنیــن آلبومی از تکنوازی های خود را منتشــر کرده 
اســت و تمامی کارهای حسین خان اسماعیل زاده را نیز به اجرا 
در آورده اســت.گروه موسیقی »َســنا« در ۱۶ تیر۹۶ ساعت ۲۱ 
در تاالر اندیشــه حوزه هنری به روی سن رفته و اجرای برنامه 
می کند. روابط عمومی این کنسرت را مجید فالح پور به عهده 
دارد و عالقــه مندان می توانند برای تهیه بلیت با شــماره تلفن 

۰۹۳۸۱۵۷۳۸۰۹ تماس بگیرند.

آخرین خبرها از فصل دوم »شهرزاد«

پروانه نمایش »اکسیدان« تازه ترین اثر سینمایی حامد محمدی صادر شد.
پروانــه نمایش فیلم »اکســیدان« به نویســندگی و کارگردانــی حامد محمدی و 
تهیه کنندگی منوچهر محمدی صادر شــده و اکران این فیلم سینمایی به زودی آغاز 
خواهد شد.»اکسیدان« که مدتی قبل خبرهایی درباره مشکالت صدور پروانه  نمایشش 
منتشــر شده بود، با فیلمنامه ای از حامد محمدی، در قالب کمدی، دردسرهای گرفتن 
ویزا را روایت می کند.در خالصه داستان »اکسیدان« آمده است: اصالن اگر می دانست 

گرفتن ویزا این همه دردسر دارد، اصال عاشق نمی شد.
جواد عزتی، امیر جعفری، شبنم مقدمی، شقایق دهقانی، رضا بهبودی، لیندا کیانی و 

علی استادی ترکیب بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.
دیگر عوامل این فیلم ســینمایی عبارتند از: نویســنده و کارگردان: حامد محمدی، 
مدیر فیلمبرداری: فرشــاد محمدی، صدابردار: سعید بجنوردی، دستیار اول کارگردان 
و برنامه ریز: علی صابری، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، تدوین:حســن ایوبی، 
مدیر تولید: مجید کریمی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، منشی صحنه: 
فاطمه ســادات سیدی، جلوه های ویژه بصری: بهنام خاکسار، صداگذار: بهمن اردالن، 
مدیر تدارکات: احمد عطایی، عکاس: مهدی دلخواسته، تبلیغات فضای مجازی: آریان 

امیر خان، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی و تهیه کننده: منوچهر محمدی.

»داستان سیاوش« به کارگردانی امیر اسکندری 
و با حضــور بازیگرانی همچــون مجید مظفری 
 و آناهیتــا درگاهــی در خیابان فرشــته کلید زده 

شد.
فیلمبــرداری فیلــم »داســتان ســیاوش« به 
تهیه کنندگــی امیــر ســیدزاده و کارگردانی امیر 
اسکندری که مجوز ساخت آن برای سینمای هنر 
و تجربه از وزارت ارشــاد صادر شــده است، صبح 

روز دوشــنبه ۱۵ خردادماه در سکوت خبری کامل 
و در لوکیشــنی واقع در خیابان فرشته تهران آغاز 
شد.در این فیلم بازیگرانی همچون مجید مظفری، 
ملیشــا مهدی نژاد، بیتا خردمند، صحرا اسداللهی، 
آناهیتا درگاهی، ســاناز میرشاهی، علی افشاری و 
.ایفای نقش می کنند. همچنین یک بازیگر اصلی 
زن دیگر طی چنــد روز آینده به این پروژه خواهد 
پیوســت. این فیلم داستان زندگی زوجی را در مرز 

بین واقعیت و خیال به تصویر می کشد ..عوامل فیلم 
سینمایی »داستان سیاوش« عبارتند از: کارگردان: 
امیر اســکندری، مجری طــرح و تهیه کننده: امیر 
ســیدزاده، فیلمبردار: مرتضی غفــوری، صدابردار: 
بابــک اردالن، طراح چهره پردازی: محمد ســیه 
پــوش، ، طراح صحنه و لبــاس: فرهاد عزیزی فر، 
مدیر تولیــد: فریبا خلیلی، مدیر تــدارکات: توماج 

گودرزی، مشاور رسانه ای مریم قربانی نیا.

سازندگان »آشــوب« نیز بعد از »ویالیی ها« به 
پایین آمدن فیلم شــان بعد از چهار هفته اعتراض 
کردند، عوامل فیلم نامه ای را در این باره منتشــر 
کرده اند که به سبک یک آگهی ترحیم تنظیم شده 
است. بر اســاس آیین نامه شورای صنفی نمایش 
فیلم هایی که کــف فروش خود را در ســینمای 
سرگروهشــان از دســت بدهند نمی توانند بیشتر 

از چهار هفته روی پرده بمانند. این نامه با اشــاره 
به آیه »اناهلل و انا الیه راجعون« آغاز می شــود، در 
ابتدای این نامه که به ســبک یک اعالمیه ترحیم 
تنظیم شده آمده اســت: »با نهایت اندوه و بدایت 
تأســف مرگ ناگهانی و بی هنگام )فیلم سینمایی 
آشــوب( آخرین آفریده ی احســاس و پروریده ی 
عاطفه ی مجروح خــود را به آگاهی زمره ی اهالی 

هنر هفتم نازنین و عمــوم مردم با فرهنگ ایران 
زمین می رسانیم. »آشــوب« عزیز و جوانمرگ ما 
در تقویم تحمیلی شــورای محترم صنفی نمایش 
تقدیــری فجیــع یافت و بــه مرگــی ناگزیر تن 
داد تا نادیده و ناشــکفته دور از بهشــت تماشای 
 مخاطب زنده به گور شــود و به فهرست فراموشان 

بپیوندد.«

سازندگان »آشوب« آگهی ترحیم فیلمشان را منتشر کردند!


