
محمدمهدی حیدریان از اسفندماه سال ۱۳۹۵ بعد از 
۱۱ ســال دوری از مدیریت سینما به سازمان سینمایی 
بازگشــت و به نظر می رســد او جزو مدیران ماندگار در 
 بدنه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دولت دوازدهم 

باشد.
حدود سه هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
می گذشت که محمدمهدی حیدریان احکامی تازه برای 

مدیران زیرمجموعه خود صادر کرد.
 این صدور حکم در آن مقطع حکایت از آن داشــت 
که احتماال تغییرات در وزارت ارشاد به گونه ای نخواهد 
بود که رئیس ســازمان ســینمایی از این مجموعه جدا 
شود. اکنون در حالی که به تازگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از سوی رئیس جمهور معرفی و از مجلس شورای 
اسالمی رای اعتماد کسب کرده است، در خبری از سوی 
سازمان سینمایی اعالم شد، حیدریان قصد دارد در هفته 
دوم شهریورماه دبیر جشنواره فیلم فجر را معرفی کند و 
می توان این را نشــانه ای مبنی بر ماندگاری او در سمت 

ریاست سازمان سینمایی دانست. 
در ادامه با فرض تداوم مدیریت حیدریان در سازمان 
ســینمایی به تغییر و تحوالت احتمالی در این سازمان 

نگاه می کنیم.
دبیر جشنواره فیلم فجر

شــهریور ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و هنوز دبیر سی امین 
جشنواره فیلم فجر معرفی نشده است، این در حالی است 
که اغلب در سال های اخیر دبیر دور بعدی جشنواره به 
فاصله کوتاهی از پایان کار این رویداد سینمایی معرفی 
می شود. خبرهای اعالم شده از سوی سازمان سینمایی 
حکایت از آن دارد، به زودی دبیر جشنواره سی و ششم 
معرفی خواهد شــد. اما در خبرهای غیررسمی اسم دو 
فرد به عنوان دبیر احتمالی جشــنواره مطرح می شود. 

شــنیده ها  برخــی 
حکایــت از آن دارد 
که این بار هم مانند 
نخست  ســال های 
یاســت جمهوری  ر
روحانــی،  حســن 
علیرضا رضاداد دبیر 
فجر  فیلم  جشنواره 
رضاداد  بود.  خواهد 
پیش از این در دهه 
۸۰ نیز سابقه دبیری 
این رویداد سینمایی 

را داشته و یکی از باسابقه ترین مدیران در زمینه برگزاری 
جشنواره های سینمایی است. احتمال دیگری که در این 
زمینه مطرح می شــود، منوچهر شاهسواری است. او در 
حال حاضر مدیرعامل خانه ســینما، عضو هیئت امنای 
بنیاد ســینمایی فارابی، هیئت امنای مرکز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربی، هیئت امنای مدرسه ملی 
ســینمای، هیئت امنای موسسه رســانه های تصویری، 
هیئت امنای موزه ســینما و عضو شورای پروانه ساخت 

است.
گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که بعید نیســت این 
بار مسئولیت دبیری جشــنواره به یکی از پرکارترین و 

بانفوذترین مدیران این روزهای سینما سپرده شود.
بنیاد سینمایی فارابی

در سال های اخیر بارها موضوع لزوم بازتعریف جایگاه 
و کارکرد بنیاد ســینمایی فارابی مطرح شده است، اما 
همچنان این بنیاد همچون گذشته به فعالیت خود ادامه 
می دهد. محمدرضا جعفری جلوه نخســتین مدیرعامل 
بنیاد ســینمایی فارابی در دولت یازدهــم بود. پس از 

آنکه جلــوه فارابی را 
صداوسیما  مقصد  به 
علیرضا  کــرد،  ترک 
را  مســئولیت  تابش 
در ایــن بنیاد برعهده 
شــنیده ها  گرفــت. 
حکایت از آن دارد که 
تابش  خروج  احتمال 
از فارابــی و حضور او 
در ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری به 
این  عنــوان رئیــس 
ســازمان وجود دارد. در مورد ســازمان فرهنگی هنری 
شهرداری نام گزینه دیگری نیز به میان آمده است، علی 
مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد فرد دیگری است که 

امکان دارد از دولت به شهرداری برود.
در صورت محقق شدن احتمال خروج تابش از فارابی، 
گزینه ای که از او به عنوان جایگزین نام برده می شــود، 
ابراهیم داروغه زاده اســت، این البته در صورتی ست که 
داروغه زاده از مســئولیت خود در معاونت ارزشــیابی و 

نظارت کنار برود.
معاونت ارزشیابی و نظارت

ابراهیــم داروغه زاده از جمله مدیرانی اســت که در 
تاریخ بیست و سوم خردادماه با حکم حیدریان وارد بدنه 
مدیریتی ســازمان سینمایی شــد. او در مدت دو ماه و 
نیمی که در معاونت ارزشیابی و نظارت حضور دارد، در 
چند گفت و گو درباره برخی فیلم های سینمایی از جمله 
خانه پدری کیانوش عیاری به صورت مستقیم اظهارنظر 
کرده است و همچنین در همین مقطع مسئولیت تعیین 

تکلیف فیلم های توقیقی را عهده دار شد.

حاال احتمال خروج داروغه زاده از معاونت ارزشــیابی 
و نظارت شــنیده می شود و در صورت صحت این خبر، 
شنیده ها حاکی از حضور احمد میرعالیی در این معاونت 
است. میرعالیی به عنوان مدیرتولید و در چند پروژه در 
مقام تهیه کننده فیلم حضور داشــته اســت و در دولت 
دهم مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و از مدیران فعال 

آن دوره بود.
 اگر خبر مربوط به انتصاب میرعالیی صحت داشــته 
باشــد، این یکی از تصمیمات عجیــب و دور از انتظار 

مدیریت کنونی سینما خواهد بود.
انجمن سینمای جوانان

ســیدصادق موســوی از ابتــدای دی مــاه ســال 
گذشــته با حکم حجــت اهلل ایوبی و بعــد از آنکه فرید 
فرخنده کیــش از انجمــن جدا شــد، در راس این نهاد 
ســینمایی قرار گرفــت. البته جدایــی فرخنده کیش 
چنــدان کم ســروصدا نبــود و در نهایــت گویی برای 
جبران آن ســروصداها، در دوره مدیریت موســوی در 
 انجمــن تمامی امور در ســکوت و بی ســروصدا پیش 

رفت.
جشــنواره فیلم کوتــاه تهران در ماه هــای پیش رو 
زیرنظــر انجمن ســینمای جوانان برگزار خواهد شــد. 
برهمین اساس اگر تغییری پیش روی مدیریت انجمن 
باشد بعد از برگزاری جشنواره رخ خواهد داد. در صورت 
جدایی موسوی از انجمن،  احتمال آن وجود دارد حبیب 
ایل بیگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اسبق انجمن 

به مسئولیت قبلی خود بازگردد.
گرچه این خبرهای غیررســمی در محافل سینمایی 
شنیده می شود، اما امکان آن وجود دارد تصمیمات وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی چندان هم با این گمانه زنی ها 

هم سو نباشد.
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طراحي طال و جواهر( تحت عنوان هزار و يک شب خواهد بود. اين مجموعه در اصل واسطه اي است ميان خيال و حقيقت با هدف اينکه از نشان دادن تخيالتمان نترسيم، و هنرمندان 
شرکت کننده در اين نمايشگاه که عبارتند از : مهديه افراسيابي، فرناز بهبهاني، مريم پسيان، نرگس پسيان، پريسا جواهري، حميد رحيمي بافراني، طوبي رحيمي بافراني، ياسمن زادمهر، 
ستاره طباطبايي قانع، زهرا کيايي، وصال کمال، نازنين محمديان خونساري، نيکا نمازيان سعي در انتقال اين داستان ها از عالم خيال به واقعيت داشته اند. اين نمايشگاه تا تاريخ بيست و 
سوم شهريورماه در گالري عتيقي به آدرس ميدان تجريش، خيابان دزاشيب، خيابان بوعلي، چهارراه اسدي، خيابان برادران سليماني، کوي کريمي، کوي آزادي، پالک 1-20 داير مي باشد.

کتاب از »آستارا تا اســتارباد« کامل ترين 
از باشــندگان  بازمانده  آثــار  کتاب پيرامون 
حاشــيه دريای کاسپين )مازندران( و ساکنان 
نواحی شمال ايران می باشد که دقت فراوان و 
کنجکاوی مقدس استاد دکتر منوچهر ستوده 
به نگاهداری آن ها پرداخت و آثاری را که در 
معرض نابودی بود دگر باره جاودانگی بخشيد. 
ستوده از ســال 1346 اين کار عظيم را آغاز 
کــرد و در 1349 اولين چــاپ را هديه مردم 

قدرشناس ايران نمود.
کار از نخست تا پايان گام به گام مورد بررسی و شناخت و معرفی قرار گرفت و با کمبود 

امکانات پيش رفت، حتی يک قطعه کوچک کاشی از نظر دور نماند.
گفتنی است که وی در بخشی از مقدمه جلد اول کتاب از آستارا و استارباد بيان می کند 
که وقتی در تابستان همان ســال، دکتر منوچهر ستوده، به نواحی کوهستانی رو می آورد 
و يکــی دوماه در ديلمان و کالرســتاق و نور و کجــور و الريجان به گردآوری مطالب و 
عکس برداری و نقشه کشــی و خواندن کتيبه ها و سنگ  قبور قديمی می پردازد، نگارنده به 
اين نتيجه می رســد که اگر روزی اين کار ســامانی پذيرد و آنچه ننوشته اند نوشته شود، 

مثنوی هفتاد من کاغذ شود .
پس از چاپ نخست کتاب، نسل پويا و فرهنگ دوست ايرانی آنچنان از اين کار استقبال 
کردند که در همان آغاز انتشــار مجلدات ده گانه اين اثر مرجع ناياب گشــت. با موافقت 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جناب دکتر مهدی محقق و جناب دکتر توفيق ســبحانی 
و با مســاعدت دانشــمند گرامی جناب عنايت اهلل مجيدی از موسسه دايره المعارف بزرگ 
اســالمی اجازه چاپ آزاد و مجدد آن برای اســتفاده عموم اخذ گرديد که اميد است يکی 

پس از ديگری بقيه مجلدات چاپ و نشر گردد.
کتاب از آســتارا تا اســتارباد را بايد کتابخانه آثار و بناهای نوار شــمالی ايران دانست. 
در ايــن کتاب، به اختصار و مفيد تاريخ و جغرافيــای منطقه را در اختيار خواننده نهاد. به 
معرفت انديشــان صاحب فتوت در انجام باز نشــر اين مرجع ناياب، زهازه و دست مريزاد 

می گوييم.
تاليف 4۷ عنوان کتاب، نگارش 212 مقاله و مقدمه کتاب، تربيت صدها و بلکه هزاران 
شــاگرد در مدت بيش از هفتاد ســال، وقف يک باغ ده هکتــاری برای چاپ کتاب های 
مربوط به تاريخ و جغرافيای تاريخی و اهدای کتابخانه ای با هزاران کتاب و سند به مرکز 
دايره المعارف بزرگ اسالمی، بخشــی از کارنامه مردی را تشکيل می دهد که اين مجال 
اندک نمی تواند بيانگر گستره خدمات او به فرهنگ ايران باشد؛ فقط يک قلم از کتاب های 
پرشــماری که نوشته، مجموعه چند جلدی از آســتارا تا استارباد است که برای نوشتنش 
چندين و چند ســال با پای پياده به تمام نواحی و آبادی های حاشيه خزر )در خاک ايران( 
سفر کرد و ضمن عکس برداری، نقشه کشــی، خواندن کتيبه ها و سنگ قبرها و گفت وگو 
بــا افراد محلی، اطالعات مربوطه را گرد آورد. و بدين ســان بود که به قول يار ديرينش، 
زنده ياد ايرج افشــار يزدی، کوه را به کوه دوخت و دره را به دره بند زد و پياده خود را به 

ستيغ کوه ها رساند تا حتی ويرانه ای و خرابه ای را از قلم نيندازد.
حکايت بقيه کتاب های ســتوده نيز چنين اســت. مانند کتاب قالع اسماعيليه در رشته 
کوه های البرز که صورت کاملی از رســاله دکترای اوست. ستوده برای نگارش اين کتاب، 
بــه ديدن ده ها قلعه ای رفت که بر ســتيغ صعب العبورترين کوه ها جــای گرفته بودند تا 
مبــادا چيزی پيدا کند که در نوشــته های تاريخی از قلم افتاده اســت. اين يعنی به قول 
خودش قلم را با قدم همراه کردن؛ و کاری است که بسياری از پژوهشگران ايرانی، حتی 

برجسته ترين هايشان از انجامش بازمانده اند يا دست کم به پای ستوده نرسيده اند.
در خالل همين قدم برداشــتن ها و سرک کشــيدن ها، با آن زيرکی مخصوص خودش 
فهميد که زبان مردمان اين ســرزمين نيز مثل چشم انداز شهرها و روستاهايشان در حال 
دگرگونی اســت و تعلل نکرد که تا دير نشــده گويش های مختلف را ثبت و ضبط کند و 
اين شــد کتاب هايی مثــل فرهنگ گيلکی، فرهنگ کرمانی، فرهنگ ســمنانی؛ امثال و 
اصطالحات و اشعار و فرهنگ نائينی. آخرين آن ها کتابی درباره گويش مردم تهران است 

که هنوز منتشر نشده است.
وقتی هم که برای مطالعه در تاريخ و جغرافيای ايران به ســراغ متون کهن می رفت، به 
صرافت می افتاد که برای اســتفاده بهتر ديگران آن ها را تصحيح کند و برايشــان حاشيه 
بنويســد و چنين بود که کتاب های مهمی چون مهمان نامه بخــارا از فضل اهلل روزبهان 
خنجی،تاريخ گيالن و ديلمســتان از ظهيرالدين مرعشی، تاريخ رويان از موالنا اولياء اهلل 

آملی و ظفرنامه خسروی از مولفی ناشناخته به همت او تصحيح شدند.
پير فرهنگ ايران، صد ســال پيش در روز 2۸ تيرماه 1292 درمحله عودالجان تهران 
متولد شد؛ از مادری اصالتا تفرشی و پدری اصالتا مازندرانی. پدرش مدير دبستان آمريکايی 
تهران بود و چنين بود که او تحصيالت ابتدايی و متوســطه را در اين مدرســه و نيز کالج 
آمريکايی  )دبيرســتان البرز( گذراند. ســپس برای تحصيل در رشته ادبيات به دانشسرای 

عالی رفت و در 131۷ موفق به دريافت درجه ليسانس در رشته ادبيات فارسی شد.
بعد از طی دوره نظام وظيفه در دانشــکده افســری و مدتی کار در پروژه راه آهن قم-

بندرعباس، در خيابان قوام الســلطنه تهران )سی تير( مغازه لوازم التحرير فروشی داير کرد 
امــا اين کار نيز دوام چندانی نداشــت؛ نهايتا در 1320 به شــغل معلمی روی آورد ولی 
گويی که بند نافش را با ســفر بريده بودند، مامور تدريــس در مدارس الهيجان و انزلی 
شــد. ســپس برای گذراندن دوره دکتری زبان و ادبيات فارســی به تهران بازگشت و به 
موازات تحصيل در دانشــگاه تهران، در دبيرســتان های شرف و البرز تدريس کرد. استاد 
 راهنمای رســاله دکتری او که در ســال 1329 از آن دفاع کــرد، بديع الزمان فروزان فر 
بود. البته به دروس دانشــگاهی هم اکتفا نمی کرد؛ چندان که همان ســال ها به فراگيری 
فلســفه در محضر ســيد محمد مشــکوه پرداخت و بعدتر زبان پهلوی را نزد دکتر روبن 
آبراهاميان آموخت و در دهه 1330 نيز چند بار برای تکميل معلومات خود به انگلســتان 

و آمريکا رفت.
ستوده از ســال 133۵ وارد دانشگاه تهران شــد و پس از دو سال فعاليت در کتابخانه 
مرکزی، در ســلک استادان اين دانشگاه درآمد و تدريس در رشته جغرافيای تاريخی را تا 
زمان بازنشستگی در آذرماه 13۵۷ ادامه داد. او از بنيان گذاران مجله فرهنگ ايران زمين با 
همراهی محمدتقی دانش پژوه، مصطفی مقربی، عباس زرياب خوبی و ايرج افشار يزدی 

است؛ مجله ای که از 1332 تا 13۵۷ منتشر می شد.
منوچهر ســتوده از ســال های آغازين تاســيس مرکز دايره المعارف بزرگ اسالمی، از 
همکاران اين مرکز و عضو شــورای عالی علمی آن بود و چندســال پيش کتابخانه خود 
با 209۸ جلد کتاب و 169 عنوان روزنامه و مجله را به همراه مجموعه بزرگی از اســناد،  
نامه ها و فرامين تاريخی، عکس ها، دســت نويس آثار و يادداشت های منتشر نشده اش به 

اين مرکز اهدا کرد.
او ســال های پايانی عمر خود را در دو باغ کوشــکک لورا )جــاده چالوس( و نارنج بن 
)کالردشت مازندران( گذراند. باغ دوم، همان باغی ست که وی وقف بنياد موقوفات افشار 

کرده بود.
منوچهر ستوده در 20 فروردين سال 9۵ دار فانی را وداع گفت.

 مدیران سینمایی؛ آن ها که می مانند، آن ها که وداع می کنند

هزار و یک شب
در گالری

عتیقی

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

پنــج کارگاه آزاد با حضور نوازندگان نام آشــنایی چون 
داویــد ســیکس، پیمان یزدانیــان، اســتفانو باتالیا، نیک 
برتــش و بندیــک یاهنل و نیز نیز چهار فیلم مســتند در 
حاشیه اولین جشــنواره موسیقی شــب های بداهه نوازی 
 پیانو در ســالن خلیج فارس فرهنگســرای نیاوران برگزار 

می شود.
فیلم های مســتند صدا و ســکوت )درباره مانفرد آیشــر 
موســس ای سی ام(، 24 پرلود برای یک فوگ )درباره آررو 
 Blue پرت(، هنــر بداهه نوازی )کیت جرت( و مســتند
Note )داستان شــکل گیری جز مدرن( از پنج شنبه 2۳ 
شــهریورماه به مدت 4 شــب متوالی هر روز از ساعت ۱۵ 
الی ۱7 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران اکران می شود. 

حضور کلیــه عالقه مندان در برنامه هــای اکران فیلم های 
مستند آزاد است.

همچنین پنج کارگاه آزاد موســیقی نیز در حاشــیه این 
شب ها برگزار می شــود. جدول برنامه های این کارگاه های 

آموزشی به شرح زیر است:
22 شهریور: بداهه نوازی و گفتمان )داوید سیکس(

2۳ شهریور: از هیچ تا بداهه )پیمان یزدانیان(
 Tabula Rusa 24 شهریور: بداهه نوازی بر بوم خالی

)استفانو باتالیا(
2۶ شهریور: ریاضیات، جبر و بداهه نوازی )بندیک یاهنل(

27 شهریور: نظم و بداهه نوازی )نیک برتش(
عالقه مندان جهت حضور در ایــن کارگاه ها می توانند با 

شماره تلفن 2222۳۵۵۸ تماس بگیرند.
اولین جشــنواره موسیقی شــب های بداهه نوازی پیانو با 
عنوان Show of Hands توسط نشر موسیقی هرمس 
و شــرکت کلیک و با مشــارکت بنیاد آفرینش های هنری 
نیاوران و با اجرای ۱۱ نوازنده نام آشنا و بین المللی پیانو از 
22 شهریورماه به مدت ۶ شب ساعت 2۱ در فرهنگسرای 
نیاوران برگزار می  شود. بلیت فروشــی این برنامه از طریق 

سایت تیوال انجام می شود.

اکران چهار فیلم مستند و برگزاری
 پنج کارگاه آموزش موسیقی

مرد ستوده فرهنگ

کانال عربی شــبکه آی فیلم، پخش سریال تاریخی 
جالل الدیــن به کارگردانی شــهرام اســدی و آرش 
معیریان را از سه شــنبه )هفتم شهریور( آغاز خواهد 

کرد.
مجموعه تلویزیونی جالل الدین که محصول ســال 
۳-۱۳۹۱ مرکز فیلم و سریال معاونت برون مرزی صدا 
و سیماســت، در جدول پخش کانال عربی این شبکه 

قرار گرفت.
ســریال جالل الدین که پیش تر از شبکه یک سیما 
نیز پخش شده اســت، به دوران کودکی شاعر نام دار 
ایرانــی، مولوی می پــردازد و دوران کودکی موالنا را 

در بلخ نشــان می دهد. این فصــل از جالل الدین در 
خوانسار و اصفهان و کاشان تصویربرداری شده است.

احــوال زمانه و وقایــع حکومتی زمــان کودکی و 
نوجوانی جالل الدین محمد بلخی معروف به موالنا در 
حالی در این ســریال به تصویرکشــیده شده که پدر 
موالنا، محمدبن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین 
ولد و ســلطان العلما، مردی عارف و از بزرگان صوفیه 
است که در برابر حکومت می ایستد و موالنای کودک 

نظاره گر این وقایع است.
علــی نصیریان، الدن مســتوفی، علیرضا خمســه، 
محمد فیلــی، علی دهکردی، شــبنم مقدمی، آرش 

مجیــدی، محمد جــواد جعفرپور، مهتــاج نجومی، 
آتش تقی پور، داود فتحعلی بیگی، اســماعیل خلج، 
محمود جعفری، لیال موســوی، فریده ســپاه منصور، 
کاظم هژیرآزاد، انوش معظمی، ولی اهلل مومنی و نیکی 
نصیریان بازیگرانی هستند که در این سریال تاریخی 

به ایفای نقش پرداخته اند.
فیلمنامــه جالل الدیــن را رضا مقصودی، شــهرام 
اسدی و علی حدادی به نگارش درآورده اند. همچنین 
مهدی همایونفر تهیه کنندگی این ســریال را بر عهده 

داشته است. 
مجموعه تلویزیونــی جالل الدین که به عربی دوبله 

شده، از سه شنبه )7 شهریور( هر شب ساعت 2۱:۰۰ 
و در ۱۱ قسمت برای مخاطبان عرب زبان این شبکه 
به نمایش گذاشــته خواهد شــد. بازپخش آن نیز در 
ساعت های ۰۳:۰۰، ۰۹:۰۰ و ۱۵:۰۰ روز بعد به روی 

آنتن خواهد رفت.

پخش سریال مولوی از آی فیلم

مهشــید نونهالی و اســداهلل امرایی در مراسم 
انجمن صنفی مترجمان شــهر تهــران تجلیل 

می شوند.
جشــن ملی مترجمان هرساله همزمان با روز 
جهانی ترجمه به همت انجمن صنفی مترجمان 

برگزار می شود.
 امســال نیــز ســومین جشــن بــا حضور 
عالقه منــدان  و  فرهیختــگان  اندیشــمندان، 
ایــن عرصــه در تاریخ 24 شــهریور و در مکان 
 پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار خواهد 

شد.
 در جریــان برگزاری این مراســم طبق روال 
ســال های گذشــته از دو مترجم تقدیر خواهد 
شــد. مهشــید نونهالی مترجم زبان فرانســه و 
برنده جایزه کتاب سال و اسداهلل امرایی مترجم 
 ادبیات انگلیســی از تجلیل شوندگان این جشن 

هستند.

ســال ۱۳۹4 و در جریان  نخســتین جشن 
ملی مترجمان از  محمدعلی آذرشــب )مترجم  
عربی(، غالمرضــا امامی )مترجم زبان ایتالیایی( 
و فریده مهدوی  دامغانی )مترجم  چندزبانه( به 
پاس سال ها تالش موثر در عرصه صنعت ترجمه 

تقدیر شد.
 درســال ۱۳۹۵ و در دومیــن جشــن ملی 
مترجمــان نیز دکتــر نجمه شــبیری )مترجم 
زبان اســپانیایی( و دکتر رضا قیصریه )مترجم 
زبان ایتالیایی( به عنوان استادان و پیشکسوتان 

ترجمه تجلیل شدند.
این مراســم 24 شهریورماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶ 
تــا2۰ در خیابان انقالب اســالمی، بین خیابان 
ولیعصر )عج( و خیابان فلســطین، نبش خیابان 
برادران مظفر جنوبی )صبا(، پژوهشکده فرهنگ، 
هنر و معماری جهاددانشــگاهی، شماره ۱۱7۶ 

برگزار می شود.

گروه موســیقی نازار به سرپرستی یلدا عباسی 
۵ شهریور در ســالن خلیج فارس فرهنگسرای 

نیاوران به صحنه می رود. 
بــه گــزارش هنرآنالین بــه نقــل از روابط 
عمومــی بنیاد آفرینش های هنــری نیاوران، در 
این کنســرت مقام هــا و ملودی هــای کوردی 
فولکلوریک خراســان با تنظیم های پرواز همای، 
محمود نوذری، میالد علیپور و یلدا عباســی با 
اشعار کردی در قالب سه خشتی و اشعار حافظ 
و دوبیتی های باباطاهر و مولوی و... اجرا خواهد 
شد. در این کنسرت همچنین قطعاتی همچون 
در حسرت دیدار، همدم عاشقان با تنظیم پرواز 

همای از سوی گروه نازار اجرا می شود.
اعضــای گــروه موســیقی نــازار عبارتند از: 
یلدا عباســی )سرپرســت گروه، نوازنده دوتار و 
همخــوان(، رؤیا اســماعیلیان زارع )همخوان(، 
حســام آرین روش )همخــوان(، محمود نوذری 
)ســنتور(، میالد علیپور )تار(، ایوب ســعیدی 

)دوتار(، نرگس محمــدی )دوتار(، مارال خلیلی 
)دف(، فریــده سرســنگی )پرکاشــن(، مهزاد 

خردمند )کمانچه(.
کنسرت گروه موسیقی نازار ۵ شهریور ساعت 
2۱ در فرهنگســرای نیاوران برگزار می شــود. 
عالقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به سایت 

۸42۰۰ و یا گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.

نمایش صبح یک روز لعنتی به نویســندگی و کارگردانی 
حسن باستانی که از ســوم مردادماه، اجراهای خود را در 
ســالن سایه تئاتر شــهر آغاز کرده اســت روزهای پایانی 
اجرای خود را سپری می کند و فقط سه شب دیگر میزبان 

مخاطبان خواهد بود.
تاکنــون هنرمندان زیادی از جملــه گالب آدینه، بهزاد 
فراهانــی، جلیل فرجاد، پویا امینی، ســعید داخ، منوچهر 
اکبرلو، مهــرداد کوروش نیا، افســانه چهره آزاد، شــاهرخ 
فروتنیــان، پریســا مقتــدی، حمیدرضــا افشــار، کاظم 
هژیرآزاد، قطب الدین صادقی، تبســم هاشمی، بابک والی، 
محمدحســین فرحبخش، آناهیتا همتی، فرهاد بشــارتی، 
اصغر همت، مونا فرجاد، خســرو احمــدی، مریم معترف، 
مجید برزگر، قاســم جعفری، اتابک نادری، مهدی ماهانی، 
حمیدرضا نعیمی، ســیروس همتی، لیال بوشــهری، مائده 
طهماسبی، شــهرام کرمی، مرجانه گلچین، محمد نادری 
 و ســیاوش چراغی پور به تماشــای صبح یــک روز لعنتی 

نشستند.

در این نمایش 7۰ دقیقه ای که هر شب، ساعت 2۰:۳۰ 
به صحنه می رود، رویا افشار، لیال برخورداری، مارال فرجاد، 
حمیدرضــا فالحی، پژمان عبــدی و احمد صمیمی ایفای 

نقش می کنند. 
عالقهمندان برای تهیه بلیت می توانند به صفحه فروش 
www.tiwall. این نمایش در ســایت تیوال به نشــانی
مراجعــه   com/theater/sobheyeruzelanati

کنند.

 تجلیل از 
مهشید نونهالی و اسداهلل امرایی

چند خبر کوتاه از فرهنگسرای نیاوران 
صبح یک روز لعنتی در ایستگاه پایانی


