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سيد محمد بهشتي:

مرگ ،آيينه فرهنگ است

«سالم» باشکوه چکناواریان به موسیقی ایران

«تاريخ شفاهي» منصور
اوجي درآستانه انتشار
ندا سیجانی

آن سوی مرز
مروري بر نامههاي منتشر
شده «تي.اس اليوت»

نامههاي قديمي منتشــر شده
اليوت از افسردگي و نارضايتي او از
زندگي شــخصي اش خبر ميدهد.
نامههاي منتشر شده به قلم تي.اس
اليوت که براي دوستانش به رشته
تحرير در آورده حال و هواي تي.اس
اليوت را در روزهاي جواني بخوبي
نشــان ميدهد .تــي.اس اليوت در
آن روزها حدوداً  ۲۸ســاله است و
با ويويانهــاي وود زندگي ميکند.
او در نامه هايي که براي دوستانش
نوشته از مشکالتي که با ويويان دارد
نوشته و بارها به اين موضوع اشاره
کرده که درد و رنجي که ويويان به
خاطر بيماري رواني اش ميکشــد
زندگي او را بشدت تحت تأثير خود
قرار داده است .تاريخ اين مکاتبات
نشان ميدهد که تي.اس اليوت آنها
را در ســالهاي  ۱۹۳۲و  ۳۳براي
دوستانش نوشته است .او اين نامهها
را بــراي اينديانا ،اليــدا و مونرو که
همگي از دوســتان نزديکش بودند
نوشــته و با آنها دربــاره زندگيش
صحبت کرده است .اليوت در يکي
از اين نامهها که آن را براي دوستش
اليدا به رشــته تحريــر در آورده از
زندگي مشــترکش بــا ويويانهاي
وود با عنوان يک نمايش مســخره
و زشــت در کل تاريــخ زندگيش
ياد کرده اســت .مرور نامههاي تازه
منتشر شــده از اليوت ،اين شاعر و
نمايشــنامه نويس امريکايي نشان
ميدهد که او در دهههاي ســوم و
چهارم زندگيش با درد و رنج زيادي
زندگي کرده و احساس گناه همواره
بــا او همراه بوده اســت .او در نامه
اش به مونرو درباره ويويان نوشــته
اســت :ديگر از تظاهر به شــادي
و زندگــي بدون انگيزه خســتهام.
احساس خوبي ندارم و بياعتباري
و تنهايي و تــرس را خيلي به خود
نزديک حس ميکنم .اليوت اگر چه
براي درمان ويويــان تالش زيادي
کرد و تا مدتها به طور مســتقيم
مسئوليت رسيدگي به احوال وي و
درمانهاي پزشکي و روانکاوي او را
برعهده داشــت اما نتوانست در اين
زمينه دوام بياورد و در سال ۱۹۳۳
از او جدا شد .او در همين سال بود
که به سمت اســتادي در دانشگاه
هاروارد مشغول تدريس شد .سالها
بعد ويويانهاي وود به دليل تشديد
بيماري رواني اش در بيمارســتان
رواني بستري شد و در سال ۱۹۴۷
چشــم از جهان فرو بست .تي.اس
اليوت درست  ۱۰سال بعد از مرگ
ويويان در ســال  ۱۹۵۷با اســمه
والري فلچير که از او بسيار جوانتر
بود ،ازدواج کرد.

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ،مرگ را آيينه فرهنگ دانست
و گفت :باســتان شناسان با حفاري گورستان ها ،با فرهنگهاي مختلفي بنا به
شيوههاي تدفين مواجه ميشوند.
محمد بهشتي در اولين همايش مردم شناسي مرگ و زندگي افزود :در آيينه
مرگ و زندگي بايد فرهنگ خود را به جا آوريم .وي با بيان اينکه مرگ در نازل
ترين مرتبه کمي يعني نابودي اســت اظهار داشــت:اگر ما احساس پيوندهاي

عاطفــي نکنيم زندگي هم تنزل پيدا ميکند ،يعنــي حيات فاقد کيفيت ،ولي
وقتــي مدنيت غالب باشــد ،مرگ و زندگي نيز کيفيــت يافته و در واقع مظهر
فرهنگ ميشود.
بهشتي ،با اشاره به اينکه رفتار و سنتها وقتي کيفيت پيدا ميکنند به مردم
شناسي مرگ و زندگي کمک ميکنند ادامه داد :بايد زوايايي از فرهنگ خود را
به جا آوريم و در واقع آن وقت مرگ معنا پيدا ميکند.

گزارش «ایران» از روز چهارم جشنواره موسیقی فجر

کتاب

کتاب «تاريخ شــفاهي ادبيات
معاصر ايران» ويــژه منصور اوجي
مجــوز وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمي را دريافت کرد .اين کتاب
تا پايان ســال از ســوي انتشارات
ابتکارنو راهي بــازار کتاب خواهد
شــد .منصور اوجــي در گفتوگو
بــا ايبنا عنوان کــرد :کتاب تاريخ
شــفاهي زندگي و ادبيــات من با
عنــوان «تاريــخ شــفاهي ادبيات
معاصر ايران» مجوز وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامي را دريافت کرده
اســت و تا پايان امســال از سوي
انتشارات ابتکار نو منتشر ميشود.
وي افــزود :دبيــر مجموعــه
«تاريخ شــفاهي ادبيــات معاصر
ايران» محمدهاشم اکبرياني است
و گفتوگــو با من و نوشــتن اين
جلد بر عهده عبدالرحمان مجاهد
نقي بودهاست .شاعر مجموعه شعر
«کوتــاه مثل آه» ادامــه داد :اين
کتاب  300صفحهاي پيش از اين
مدتها در وزارت ارشاد منتظر اخذ
مجوز بود و چاپ نميشد .نويسنده
کتاب گفتوگويي مفصل و طوالني
با من انجام داده اســت که از زمان
کودکيام تا امروز را دربرميگيرد.
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محمدباقر نوبخت :حضور بنده را كاري نمادين از سوي آقاي رئيس جمهور تلقي كنيد

جشــنواره سي و يكم موســيقي فجر درحالي
چهارمين روز خود را پشت سر گذاشت كه برخي
لغو كنســرتها ســبب شــد تغييراتي درجدول
جشنواره به وجود آيد .شجاعت حسين خان نوازنده
مطرح هندي ســاز سيتار كه جايگاه قابل توجهي
در بخش بينالملل جشــنواره موسيقي فجر دارد
و مســئوالن برگزاري پيش از جمعبندي جدول
جشــنواره و تقريبــاً در  2ماه گذشــته (در آيين
گشايش جشنواره موسيقي) از حضور اين هنرمند
در بزرگترين جشــنواره موسيقي خبر داده بودند،
كمتر از  24ساعت مانده به زمان اجراي اين نوازنده
(درتاريخ يكشنبه  25بهمن ماه) خبر لغو كنسرت
او را به دليل صادر نشدن رواديد الزم براي ورود به
ايران اعالم کردند.
به گــزارش «ايــران» ،گفته ميشــود قانون
محدوديــت صــدور رواديد براي مســافران ايران
كه آذرماه امســال توسط كنگره امريكا به تصويب
رســيد ،حضور شجاعت حسين خان در كشورمان
را تحتالشعاع قرار داده اســت؛ حتي وزارت امور
خارجه براي صدور رواديــد اين هنرمند اقداماتی
انجام داده ،اما اين اقدامات براي رسيدن «شجاعت
حسينخان» به جشنواره امسال نتيجه نداد .ظاهراً
اين هنرمند هندي اصرار داشت تا مهر رواديد ايران
در گذرنامهاش نباشد و با گرفتن رواديد كاغذي به
كشورمان ســفر كند تا براي برگزاري كنسرت در
امريكا با مشكل مواجه نشــود؛ اما بهدليل محقق
نشــدن اين خواسته ،شــجاعتخان نميتواند در
جشنواره موسيقي فجر اجرايي داشته باشد.
كاوه يغمايي خواننده و آهنگساز موسيقي راك
ايراني نيز قرار بود بعد از حدوداً ده ســال؛ در ســي
و يكمين جشنواره موســيقي فجر دردو سانس به
روي صحنه برود كه به داليلي نامعلوم ميسر نشد.
درحالي كه مســئوالن برگزاركننده جشنواره پيش
از اين از مشــكل ممنــوع از كار بودن كاوه يغمايي
مطلع بودند .گروه موسيقي تندر -راك كانتري -نيز
قرار بر اين بود در پنجمين شب جشنواره موسيقي
فجر (يكشنبه  25بهمن) در بخش موسيقي راك به
روي صحنه برود كه به گفته سرپرست گروه اردوان
انزابيپور ساعتي پيش از اجرا از دفتر جشنواره اطالع

محمد علیزاده

داده بودند كه به دليل بروز برخي مشكالت ،امكان
اجراي كنســرت در فرهنگسراي ارســباران وجود
نخواهد داشت .اما در چهارمين شب موسيقي فجر
كه شــامگاه شنبه  24بهمن برگزار شد هفت گروه
موسيقي در ژانرهاي تلفيقي ،سنتي ،پاپ و بينالملل
به روي صحنه رفتند.
ëëنخستين اجراي موسيقي پاپ
كنســرت محمد عليزاده كه نخســتين اجراي
موسيقي پاپ درسالن ميالد نمايشگاه بينالمللي را به
روي صحنه برد درسانس اول كه با نيم ساعت تأخير
حدوداً ساعت  18:50برگزار شد قطعاتي چون «هواتو
كردم»« ،احساس»« ،زخم»« ،كجا ميري»« ،فكرشم
نكن»« ،حس آرامش»« ،خيلي خوشحالم»« ،شهر
باران»« ،همينه كه هست» و ...را به اجرا درآورد كه با
استقبال و تشويقهاي بسياري همراه بود.
ëëتجليل از اردشير كامكار
اجراي گروهنوازي كمانچه به سرپرســتي نويد
دهقان نيز ساعت  15 :18در تاالر رودكي به روي
صحنه رفت .در بخش نخست كه شامل تكنوازي و
دونوازي كمانچه و تمبك بود ،نويد دهقان (كمانچه)
و فرهــاد صفري (تمبــك) به اجــراي برنامهاي
پرداختند كه مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار

امید نعمتی (گروه پالت)

گرفت .در اين بخش ،دهقان غزلهايي هم در قالب
آواز اجرا كرد.
ëëاجراي موفق و با كيفيت اركستر ملي
اركســتر ملي ايران به مديريــت هنري فرهاد
فخرالديني در تازهترين اجــراي خود كه در تاالر
وحدت ساعت  15 :18برگزار شد يكي از بهترين و
با كيفيتترين برنامههاي خود را با رهبري لوريس
چكناواريــان به مخاطبان ارائه كــرد .چكناواريان
پيش از اجراي ســوئيت سمفوني «سالم» خطاب
به تماشــاگران در ســالن گفت :قطعه ديگري كه
ميخواهيم در اين كنســرت به شما عزيزان ارائه
كنيم اثري اســت كه نزديك به يك ساعت طول
ميكشــد و طرحي اســت كه به ســفارش دكتر
آخوندي وزير راه و شهرســازي به ما سفارش شده
است.
ëëنوبخت :حضور بنــده را كاري نمادين از
سوي آقاي رئيس جمهور تلقي كنيد
محمدباقر نوبخت ســخنگوي دولت يازدهم و
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي ،آخوندي وزير
راه و شهرسازي ،حسن رياحي دبير سي و يكمين
جشنواره موسيقي فجر ،فرهادفخرالديني ،محمود
صالحي رئيس ســازمان فرهنگي هنري شهرداري

تهران ،فريدون شــهبازيان ،علي مرادخاني معاون
هنري وزير ارشــاد ،فرزاد طالبي سرپرســت دفتر
موســيقي وزارت ارشاد و حميدرضا نوربخش مدير
سي و يكمين جشنواره موسيقي فجر از ميهمانان
ويژه اين اجراي زنده بودند .سخنگوي دولت يازدهم
در حاشــيه كنســرت در جمع خبرنگاران ضمن
قدرداني از برگزاري جشنواره موسيقي فجر درباره
برگزاري جشــنواره موسيقي فجر و اجراي اركستر
موسيقي ملي گفت :الزم ميدانم حركت فرهنگي
هنــري انجام گرفتــه را قدرداني كنيــم ،زيرا اين
حركتها نگاه ويژه انقالب اسالمي به هنر را نشان
ميدهد.
رئيــس ســازمان مديريــت و برنامهريزي در
خصوص حضور نيافتن رئيس جمهوري در برخي از
اجراهاي هنري از جمله كنسرت اركستر موسيقي
ملي بيان كرد :شما حضور بنده را كاري نمادين از
سوي آقاي رئيس جمهوري تلقي كنيد .وقتي من
به عنوان ســخنگوي دولت و عضوي از كابينه در
چنين برنامههايي حضور پيدا ميكنم اين ميتواند
به حســاب همكاران ديگر نيز گذاشته شود .به هر
حال شايد به علت مشغله و برخي از معاذير امكان
حضور فيزيكي آقاي روحاني فراهم نباشد اما همين
حضور اعضايي از دولت نشان از اهميت مقوله هنر
براي رئيس جمهوري و مجموعه دولت است.
عباس آخوندي ،وزير راه و شهرسازي نيز از توافق
ايــن مجموعه دولتي با لوريــس چكناواريان براي
ساخت ســمفوني «سالم» با هدف معرفي حمل و
نقل كشــورمان در ايران و خارج از کشور خبر داد.
وي گفــت :اگر ما بتوانيــم در حوزه حمل و نقل با
استفاده از موسيقي پيام صلح و دوستي را در داخل
و خارج از كشــور گسترش دهيم و به اين موضوع
تأكيد كنيم كه پيامبر اسالم(ص) همواره پيام آور
صلح و انســانيت در تمام دنيا بودند ،فكر ميكنم
اتفاقات بسيار خوبي ميافتد كه براي ما هم موضوع
بسيار ارزشمندي است .گروه «پالت» نيز در اجراي
جشنواره موسيقي فجر قطعه «نيمي ازما» را به نويد
محمدزاده  -برنده سيمرغ بلورين نقش مكمل مرد
تقديم كرد.
گروههــاي موســيقي «بابك صفرنــژاد ،آرين
كشيشــي» و «كامنت و ماكان اشكوري» نيز در

سيدعباس صالحي:

اگر جامعه ايراني کمتر شعر بخواند از ايراني بودن خود تهي ميشود

معاون وزير ارشاد با بيان اينکه جامعه ايراني
کمتر شــعر ميخواند و اين بــراي ذائقه ايراني
رويداد بدي است ،گفت :اگر جامعه ايراني کمتر
شعر بخواند از ايراني بودن خود تهي ميشود.
معــاون فرهنگــي وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمي شــامگاه شــنبه  24بهمن در دهمين
جشنواره شعر فجر شيراز ،شعر ايراني را پاسدار
زبان فارســي دانســت و افزود :بايــد در کنار
نقطههاي اميد ،دغدغهها مورد توجه قرار بگيرد
و جشــنواره شعر فجر بايد تجربه و فضايي براي
کاستن از دغدغهها در حوزه شعر باشد.
ســيدعباس صالحي افزود :امسال با فراگير
شدن جشنواره شــعر در استانها ،حدود هشت
استان درگير اين مسأله شــدهاند .وي توجه به
موضوعهاي شــعري و فضاهاي خاص اين حوزه
را ويژگي اين دوره جشــنواره عنــوان و اضافه
کرد :براي نخستينبار بخش طنز و شعر کودک
و نوجوان در جشــنواره بينالمللي شــعر فجر
پيشبيني شــده اســت .معاون فرهنگي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي افزود :اگر امروز به حافظ
ميباليم به اين خاطر اســت کــه گوته ،نيچه و
بسياري ديگر از انديشمندان جهان خود را وامدار

صدور مجوز كتاب در  5استان

سيدعباس صالحي معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي در ادامه برنامه «ديدار با اهالي نشر و كتاب در
كتابفروشي ها» ،اين بار به شهرستانها رفت و در ايستگاه
اول ،شــيراز را برگزيد .وي عصر روز شنبه ( 24بهمن ماه)
از كتابفروشــي دهخدا در شهر شيراز بازديد كرد .صالحي
در جمع اهالي فرهنگ شيراز در كتابفروشي دهخداي اين
شهر ،با اشاره به امكان صدور مجوز كتاب در  5استان ديگر
كشور گفت :صدور مجوز كتاب در  5استان ديگر به تصويب
رسيده است و اين با توجه به نياز اين استانها بواسطه تعداد
مراكز عالي تعيين شده است .از سال آينده اين امكان فراهم
ميشود تا استان فارس هم به جمع اين استانها پيوسته و
در مسير صدور مجوز كتاب قرار گيرد.
سفره حافظ ميدانند.
صالحي ادامه داد :اين کاروان شعر که امروز به
شــيراز رسيده در واقع در مأمن خود پناه گرفته
است .شعر آينه هويت ايراني است و ايران و ايراني
را با شعر بايد شــناخت .در واقع تاريخ ايران در
نابترين روايت خود در زبان شعر روايت ميشود.

معرفي نامزدهاي نيمهنهايي «پايتخت كتاب ايران»

دبير اجرايي دومين دوره جشنواره «پايتخت كتاب ايران» گفت:
در دومين دوره اين جشنواره 100 ،شهر شركت كردند كه از ميان
آنها 15 ،شهر به مرحله نيمهنهايي داوريها راهيافتند .ابراهيم حيدري
در اينباره اظهار كرد :در اين دوره از جشنواره «پايتخت كتاب ايران»
 100شــهر با حدود  1400برنامه ،طــرح و ايده با محوريت ترويج
فرهنگ كتابخواني شركت كردند كه از آن ميان 15 ،شهر به مرحله
نيمهنهايي داوريها راه يافتند .وي ادامه داد :اين  15شهر بر اساس
شاخصهاي جشنواره يعني تناسب با نيازهاي محلي ،آيينهاي بومي و ارزشهاي ديني و ملي ،تأثيرات پايدار
در ارتقاي سطح فرهنگ كتابخواني ،برخورداري از مشاركت مردمي و پشتيباني شركتهاي بزرگ تجاري،
كارخانهها و دستگاههاي اجرايي براي تأمين هزينهها و سرمايهگذاري ،داشتن قابليت الگوبرداري ،برخورداري
از تازگي و كيفيت در محتوا و شيوه اجرا و ضمانت اجرا ،ارزيابي و انتخاب شدهاند .دبير اجرايي دومين دوره
جشنوارههاي «پايتخت كتاب ايران» توضيح داد :تعداد و تنوع شهرهاي شركتكننده در اين دوره از جشنواره
نسبت به دوره پيش ،از رشد  60درصدي برخوردار است .همچنين طرحها و ايدههايي كه در اين دوره ارائه
شدهاند ،هم به لحاظ جذابيت و خالقيت و هم از نظر گستره اجرايي ،انسجام و پيوستگي ،قابل توجه هستند.
حيدري عنوان كرد :اصفهان ،بوشــهر ،تبريز ،خورموج ،دزفول ،رامهرمز ،رشت ،سبزوار ،سيرجان ،شهر ري،
شهركرد ،شيراز ،كاشان ،نيشابور و يزد  15شهر راهيافته به مرحله نيمهنهايي داوريها به شمار ميآيند.

وي با بيان اينکه در دهههاي گذشــته شاهد
بوديــم که در حوزههاي گوناگون جريان شــعر
ايراني چون حيــات فرهنگ ايراني همچنان در
حرکت بوده است گفت :کتابهاي شعر همچنان
در کشور توليد ميشــود به طوري که سال ۹۳
بيش از سههزار مجموعه شعر چاپ شده است.

صالحــي در ادامه گفت :امروز شــاعران زن
همپاي شــاعران مرد در کاروان شــعر حرکت
ميکننــد و جوانــان در حــوزه شــعر جريان
اميدبخشــي بــه راهانداختهانــد .همچنين در
دهههاي اخير جريان شــعر کــودک و نوجوان
سهمي نزديک به يکسوم مجموعههاي شعر را
به خود اختصاص داده است.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس
نيز در اين مراســم گفت :زبان شعر جانپناهي
براي انسان امروز است.
بهــزاد مريدي اظهار کرد :حال که هندســه
موزون کيهاني به ارتعاشات لرزان فضايي تغيير
کرده ،جهان شعر نيز از توازن تغزل به اضطراب
شعر سپيد تغيير کرده است.
او شعر را نبض جهان ناميد و اضافه کرد :چه
آنگاه که قلب انســان در جهان سنت به آرامي
ميزند و چه وقتي که قلب انسان مدرن به تپش
ميافتد اين شعر است که زبان ما است ،اما شعر
نه تنها زبان ما که پناه ما اســت .ما در بازگويي
روايت شــاعر از جهان پنــاه ميگيريم ،چه اين
روايت تغزلي باشد و چه آشوبناک باز هم جان
پناه ما است.

انجمن مجموعه داران از هنرمندان عرصه تجسمي حمايت ميكند

مريم آموسا  -نشست انجمن مجموعه داران ايران با حضور
منوچهر لطفي ،رئيس انجمن مجموعه داران ايران ،مظفر رويايي ،استاد
اقتصاد ،هنر و عضو كميته نقاشي انجمن مجموعه داران و محمدرضا
منزه ،رئيس كميته نقاشي انجمن مجموعه داران در هنرستان هنرهاي
زيباي پسران برگزار شد .منوچهر لطفي ،رئيس انجمن مجموعه داران
ايران گفت :اين نشست به بهانه برگزاري نمايشگاه آثار هنرمند نقاش
خود آموخته پيشكسوت «لئون كهن» در گالري ژينوس برگزار شده
است؛ همزمان با برپايي اين نمايشگاه در  29بهمن انجمن مجموعه داران از اين هنرمند قدرداني ميكند .در
اين نمايشگاه  30نقاشي اين هنرمند در معرض ديد عالقهمندان قرار خواهد گرفت .او افزود :ما طرحي پژوهشي
را براي آثار فرهنگي و هنري انجمن مجموعه داران پيگيري كردهايم و از شما تقاضا داريم كه در رسانهها از
اين طرح حمايت كنيد .انجمن مجموعهداران يك سازمان مردم نهاد است كه در زمينه تمبر ،سكه ،اسكناس،
اسناد تاريخي و دهها آثار فرهنگي و هنري فعاليت ميكند و گروهي متخصص و كارشناس كميته نقاشي اين
انجمن را تشكيل دادهاند ،نمايشگاه لئون كهن يكي از فعاليتهاي انجمن نقاشي است .لئون كهن بيش از 90
سال در زمينه نقاشي فعاليت كرده است .محمدرضا منزه ،رئيس كميته نقاشي انجمن مجموعهداران هم در
این نشست گفت :كميته نقاشي انجمن مجموعه داران قصد دارد از پيشكسوت هنرهاي تجسمي كه يك عمر
فعاليت كردهاند و كمتر ديده شدهاند ،حمايت كند و آثار اين هنرمندان را به نمايش بگذارد.

در همايش بنياد نيكوكاري «كيش مهر» مطرح شد

بنياد نيكوكاري «كيش مهــر» كتايون رياحي
كه تاكنون پشــتيبان كودكان ناشــنواي نيازمند
كاشت حلزوني گوش بوده است ،همايشي را به نفع
هنرمندان سالمند برگزار كرد .در ابتداي اين برنامه
كه  24بهمنماه و با اجراي سونيا پوريامين برگزار
شد ،تأسيس قريبالوقوع يك خانه سالمندان براي
هنرمندان پيشكســوت و بويژه خانمها كه با كمك
خيريــن و نيكوكاران انجام ميشــود ،هدف اصلي
برنامه معرفي شــد .كتايون رياحي ،مدير اين بنياد

تأسيس قريبالوقوع خانه سالمندان براي هنرمندان پيشكسوت

در سخناني گفت :نزديك به سه سال است كه بنياد
«كمك» تأسيس شده و مشغول فعاليت است .ما در
سال اول هدف مشخصي نداشتيم و هر كاري كه از
دستمان بر ميآمد را انجام داديم تا اينكه در سال
دوم دختري به نام پروانه هدفمان را به ما نشان داد.
ما با آشنا شدن با مشكالت ناشنوايان هر چقدر بيشتر
در كنار آنها ميمانديم بيشتر ميشنيديم .امروز پس
از دو ســال  110جراحي كاشت حلزوني گوش را
با موفقيت انجام دادهايم و اين روند قابل مقايســه

با خيريههاي ديگر نيســت ،چرا كه ما تنها بنيادي
هستيم كه در اين مورد به صورت تخصصي فعاليت
ميكنيم .او افزود :ولي باز هم ما چهار نفر هســتيم
كه در تمام اين ســه سال هر روز فعاليت كردهايم.
ما هستيم و از دولتمردانمان نيز حمايت ميكنيم،
چرا كه ما يك ملت هستيم .سيد محمدهادي ايازي،
قائم مقام وزارت بهداشت كه از خيرين اين مراسم
بود ،گفت :اين يك واقعيت است كه ما در جامعه با
مشكالتي مواجه هستيم و بايد با كمك يكديگر آنها

را حل كنيم و اين نيكوكاري نيز توفيقي اســت كه
نصيب هر كســي نميشود .در اين همايش خيريه
افرادي چون محمود عزيزي ،زهرا سعيدي ،عليرضا
خمسه ،عليرضا تابش ،مجيد مظفري ،ميترا حجار،
مهرانه مهينترابي ،شهره سلطاني ،همايون ارشادي،
برزو ارجمند ،افســانه چهرهآزاد ،آهو خردمند ،تينا
پاكروان ،مســعود فروتن ،افشــين پيرواني ،احمد
مسجدجامعي ،سيد محمدهادي ايازي و كارآفرينان
و خيرين ديگر نيز حضور داشتند.

فرهنگ و هنر
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موسیقی
گفت و گو با «شهداد روحاني» به بهانه اجرا در ششمين شب جشنواره فجر

براي حضور در جشنواره در ايران ماندم

هادي عيار

شهداد روحاني ،آهنگساز ،رهبر اركستر ،ويولنيست
و پيانيست ايراني يكي از شناختهشدهترين چهرههاي
موسيقي ايراني در ميان جهانيان است .يكي از داليل
اين شهرت تنظيم و رهبري اركستر كنسرت «یاني»
است كه به همراه اركستر سلطنتي فيالرمونيك در
يونان برگزار شــد .ششمين شب جشنواره موسيقي
فجر ميزبان اجراي اركستر زهي به رهبري اين رهبر اركستر جهاني ايراني است.
وي از اوايل دهه  80بهعنوان رهبر اركســتر به ايــران آمد و مذاكراتي نيز براي
رهبري دائمي او در اركســتر سمفونيك تهران انجام شد .روحاني هرساله يك يا
دو اجرا را با اركســتر سمفونيك تهران به صحنه ميبرد و انتخاب برخي قطعات
معــروف و رپرتوارهايي كه عموم مــردم از آن خاطره دارند از ويژگيهاي خاص
اجراهاي اوست.
با شهداد روحاني درباره اجراي خود در جشنواره و مختصات خاص اين اجرا
به گفتوگو پرداختيم .وي درباره حضور خود در جشنواره گفت« :حضور من در
جشــنواره به اين شكل پيش آمد كه براي كاري شخصي به ايران آمده بودم .از
سوي جشنواره با من تماس گرفته شد و از من خواستند كه در جشنواره حضور
داشته باشــم .قب ً
ال نيز گفتهام كه بهعنوان عضوي از خانواده موسيقي احساس
كردم كه بايد هر كاري در توانم است براي موسيقي ايران انجام دهم و به همين
دليل قبول كردم .در مراسم افتتاحيه جشنواره نيز قطعاتي را در قالب پيانونوازي
اجرا كردم و قرار شد در اجراي خود در جشنواره رهبري اركستر سازهاي زهي را
در مركز همايشهاي برج ميالد بر عهده بگيرم .رپرتوار اين اجرا شامل بخشي از
كارهاي خودم است ،يعني عالوه بر رهبر اين اركستر آهنگساز آن نيز هستم .البته
در كنار قطعات خود ،يكسري قطعه كالسيك نيز انتخاب كردم كه اجرا خواهند
شد؛ اما آنچه براي خودم مهم است اينكه قطعاتي از خودم را اجرا ميكنم چرا كه
دوست دارم مردم مرا بهعنوان آهنگساز بشناسند تا رهبر اركستر».
وي درباره ارزيابي خود از اين دوره از جشــنواره موسيقي گفت« :قبل از همه
بايد بگويم كه حضور در جشــنواره را وظيفه خودم ميدانم و به خاطر حضور در
جشــنواره بود كه در اين مدت در ايران ماندم اما درباره وضعيت جشــنواره بايد
بگويم كه يكي از كاســتيهاي آن نبود سالن مناسب براي اجراست .هركدام از
سالنهاي ما نكات مثبت و منفي خودشان را دارند و هيچكدام شرايط ايدهآل را
براي اجرا ندارند .ســالن وحدت از لحاظ سيستم صدا بهترين سالن ماست اما از
لحاظ ظرفيت ميتواند پذيراي  ۲۰۰نفر باشد .مركز همايشهاي برج ميالد يعني
جايي كه قرار است كنسرت من در آن اجرا شود ظرفيت  ۱۸۰۰نفري دارد و اين
براي من خيلي خوب است كه جمعيت بيشتري بتوانند پاي اجراي من بنشينند
اما از لحاظ صدا كيفيت مناسبي بخصوص براي اجراي اركستري ندارد .اميدوارم
روزي سالنها يا حداقل سالني داشته باشيم كه از همه جهات براي اجراي يك
كنسرت باكيفيت شرايط مطلوبي داشته باشد».

كنسرت كوارتتزهي اليپزيگ در خانه هنرمندان ايران

كنسرت كوارتتزهي اليپزيگ دوشنبه  26بهمن ساعت  19:30در تاالر
استاد شــهناز خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شــد .گروه نام آشناي
چهار نفري ســازهاي زهي اليپزيگ كه در سال  1988افتتاح شد تاكنون
در  60كشور جهان اجرا داشته و مورد استقبال و تشويق قرار گرفته است.
دريافت جوايز و ضبط سي ديهاي بسيار زياد ،اين گروه را تبديل به يكي
از مهمترين گروههاي هنري آلمان كرده است.

روی خط خبر
برگزاري بيست و يکمين مراسم قدرداني از خادمان قرآن کريم

بيســت و يکمين مراســم قدرداني از خادمان قرآن کريم سه شنبه 27
بهمن با حضور علي جنتي وزير فرهنگ و ارشــاد اســامي ،شخصيتهاي
قرآني و جمعي از مسئوالن کشور در تاالر وحدت برگزار ميشود.

وعده قاليباف مبني بر تکميل شهرآفتاب تا ارديبهشت

شهردار تهران صبح دیروز در جريان بازديد از بخشهاي مختلف پروژه
شهر آفتاب از تکميل فاز اول اين پروژه تا ارديبهشت ماه سال  95و تأمين
دسترسيهاي الزم به منظور تردد وسايل حمل و نقل عمومي و خودروهاي
شخصي به نمايشگاه شهرآفتاب خبر داد.

اعطاي جايزه کتاب سال  ۲۰۱۵مطالعات اسالمي آلمان

جايزه کتاب ســال  ۲۰۱۵براي مطالعات اسالمي در حوزه آلماني زبان
 26بهمن توســط بنياد مطالعات اســامي آلمان در سالن اصلی دانشگاه
مونستر آلمان به احمد میالد کریمی برای کتاب «تسلیم» اعطا خواهد شد.

پيگيري قضايي ناشران متخلف در چاپ اشعار فروغ

در جلســهاي که با حضور کاميار شاپور تنها فرزند و وارث فروغ فرخ زاد
و جهانگير هدايت به مناســبت چهلمين سالگرد فوت فروغ فرخ زاد برگزار
شــد ،اعالم شد که ناشران متخلف در انتشار آثار فروغ فرخزاد مورد پيگرد
قضايي قرار خواهند گرفت.

برگزاري ششمين جشنواره كتابخواني رضوي

نهــاد كتابخانههــاي عمومي كشــور در قالــب مجموعــه برنامههاي
چهاردهميــن جشــنواره بينالمللي امام رضا(ع) ،ششــمين جشــنواره
كتابخواني رضوي را در دهه كرامت برگزار خواهد کرد.

انتشار کتاب تازه جواد مجابي پس از  31سال

«بنفشــههاي سراشــيب» کتاب تازه جواد مجابي ،نويســنده ،شاعر،
طنزپرداز و روزنامهنگار کشورمان از سوي انتشارات بهنگار منتشر شد.

تغيير زمان و مکان برگزاري جشنواره مد و لباس فجر

زمان برگزاري پنجمين جشنواره بينالمللي مد و لباس فجر که پیش از
این قرار بود از  18تا  22اسفند برگزار شود  10تا  20اسفندماه اعالم شد.

اجراي كنسرت گروه كر آواهاي ماندگار

كنسرت گروه كر آواهاي ماندگار روز چهارشنبه  28بهمن ماه از ساعت
 18تا  20به سرپرســتي شــاهرخ شيردوست كســمايي در فرهنگسراي
ارسباران برگزار ميشود.

مستور و محمدخاني در جشنواره داستان كوتاه استانبول

به دعوت شــهرداري زيتون بورنوي اســتانبول ،مصطفي مستور و علياصغر
محمدخاني از ايران ميهمان جشنواره بينالمللي داستان كوتاه استانبول هستند
كه به مناسبت روز جهاني داستان كوتاه از روز سهشنبه  27بهمن تا يكشنبه دوم
اسفند در استانبول برگزار ميشود و امسال دومين دوره برگزاري اين جشنواره است.

ويژهبرنامه «راديو ايران» براي جشن تولد شهرام ناظري

به مناسبت تولد شهرام ناظري ،در ویژه برنامه رادیو ایران تصنيفي از او
پخش و كارنامه هنري او بررسي ميشود.

فراخوان يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي

فراخوان اين دوره از جشنواره سراسري تئاتر رضوي با توجه ويژه به «سبك زندگي
اســامي با رويكرد اقتصاد مقاومتي ،با الهــام از آموزههاي رضوي» در چهار بخش
استاني(استانهاي خراسان) ،مسابقه ،بينالملل و توليد متون منتشر شده است.

ترجمه «حيدربابا» براي نوجوانان و جوانان

جعفر ابراهيمي (شــاهد) گفت باالخره ترجمه «حيدربابا»ي شــهريار
را با کمي اغماض به چاپ ســپرده اســت .اين شــاعر کودکان و نوجوانان
«حيدربابايه سالم» شهريار را ويژه مخاطبان نوجوان و جوان ترجمه کرده
است.

