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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تبریز:

روی
خط خبر
ایسنا

واکنش سرپرست بهشتزهرا
به شکستن سنگ قبر نویسنده سرشناس

ســعید خال سرپرســت سازمان بهشــت زهرا(س) و شــهرداری حرم مطهر
امــام(ره) دربــاره شکســتن ســنگ باالی مــزار مدیــا کاشــیگر در گفتوگویی
بــا ایســنا عنوان کرد که ســنگ باالســری مــزار این هنرمند کشــور بــا توجه به
مــرور زمــان و شــرایط آب و هوایی و بر اثر رفت و آمد آســیب دیده بود که با
هماهنگی خانواده این هنرمند سنگ باالسری جدید مزار نصب شد.

هک شدن موقت سایت خانه موسیقی

دبیرخانــه سیوششــمین جشــنواره بینالمللی تئاتــر فجر با هــدف توجه و
تأکیــد بر «تمرین» و «پژوهش»های اجرایی ،افزون بر بخشهای رســمی و
اصلی و بر اســاس پیشــنهاد نامههای دریافتی ،بخشــی را با عنوان Try out
«تمرین اجرا» با حضور  ۱۰گروه جوان برگزار میکند.

معرفی نامزدهای انجمن نویسندگان امریکا

نامزدهای ســه بخــش بهترین فیلمنامــه اوریجینال ،اقتباســی و
مستند انجمن نویسندگان امریکا معرفی شدند .در این فهرست
نامهای آشــنایی همچــون «گیلرمــو دلتورو»« ،آرون ســورکین»
و «اســتیون راجــرز» دیــده میشــود .از ســوی دیگــر جــای خالــی
«دانکــرک»« ،پســت» و «همــه پولهــای دنیا» در این فهرســت
سؤالبرانگیز بود.

آن سوی
مرز
ایسنا

روایت ریدلی اسکات از قصه جادوگر

«ریدلــی اســکات» کارگــردان مطرح ســینما ،فیلمــی را با محوریــت روایت
قصه یک جادوگر برای کمپانی «والت دیزنی» میســازد .داستان این اثر در
ژانر فانتری روایت شــخصیت «مرلین» جادوگری جوان پیش از آشــنایی با
«شــاه آرتور» اســت .آرتور پندراگون معروف به شــاه آرتور پادشاه افسانهای
و دادگســتر بریتانیایی اســت که در قرون گذشــته زندگی میکرد .بر اســاس
این شــخصیت آثار مختلفی در ســینما و ادبیات خلق شده است .فیلمنامه
تازهتریــن اثر ریدلی اســکات را فیلیپــا بوینز از نویســندگان «ارباب حلقهها»
مینویســد .ریدلی اسکات» ماه مه سال گذشــته فیلم «بیگان :میثاق» را به
روی پرده برد و اخیراً فیلمبرداری «همه پولهای دنیا» را آغاز کرده است.

کیت بالنشت رئیس داوران جشنواره کن  ۲۰۱۸شد

بازیگر اســترالیایی بهعنوان رئیــس داوران بخش رقابت بینالمللی
جشــنواره فیلــم کــن  ۲۰۱۸انتخــاب شــد .خبرگــزاری مهر بــه نقل از
ورایتــی ،خبــر داده کیت بالنشــت بــا انتخاب بهعنــوان رئیس هیأت
داوران جشــنواره فیلم کن دوازدهمین زنی اســت که این عنوان را از
آن خود کرده اســت .هفتادو یکمین دوره جشنواره فیلم کن از  ۸ماه
مه تا  ۱۹ماه مه برگزار میشود و مثل هر سال این جشنواره از یک روز
سهشنبه کار خود را شروع میکند و شنبه به کار خود خاتمه میدهد.
بالنشــت بــا صــدرو بیانیــهای در ایــن بــاره اعالم کــرد :مــن در طول
ســالها در قالبهای مختلفی در کن بــودهام از بازیگر تا تهیهکننده،
در بخــش مارکت و در بخــش گاال و در بخش رقابتی ،اما هرگز ،لذت
ناب تماشای گنجینه فیلمهای بزرگ این جشنواره را نچشیده بودم.

گــروه فرهنــگ و هنــر :ســیدعباس صالحــی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی برای ســفری چندروزه
بــه تبریــز رفته تا ضمــن ســخنرانی در آیین آغاز
رویداد «تبریز  »2018در نشست شورای فرهنگ
عمومــی اســتان در بیــت نماینــد ه ولیفقیــه در
آذربایجان شــرقی ،نشست مشترک با استاندار و
در نشست با اهالی رسانهها شرکت کند .صالحی
در ایــن ســفر همچنیــن از پروژههــای عمرانــی و
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی تبریز
و اهــر بازدیــد و از نزدیک در جریــان روند اجرای
ایــن پروژههــا قرار خواهد گرفت .او که ســفر خود
را بــا شــرکت در همایــش «تبریــز  »2018آغــاز
کرد ،در ســخنرانیای که در تاالر پتروشــیمی این
شــهر داشــت با اشــاره به اهمیت انتخــاب تبریز
بهعنوان پایتخت گردشــگری کشورهای اسالمی
گفــت« :رویــداد تبریــز  2018میتوانــد بهعنــوان
ســفیر فرهنگ و ادب ایران در دنیا معرفی شــود
و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تا همه بــا هم از
مزیتهــای تبریز و آذربایجان در جهت توســعه
منطقه و کشور استفاده کنیم ».او در این همایش
با بیان اینکه فرهنگ منطقه آذربایجان بواسطه
ایــن رویداد مهم بینالمللی به آن ســوی مرزها
معرفــی خواهــد شــد ،افــزود« :تبریــز بهعنــوان
پایتخت گردشــگری جهان اسالم انتخاب شد که
نمادی اسالمی بوده و در تاریخ بهعنوان نخستین
پایتخت جهان تشیع شناخته میشود».
صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه هویــت تبریز با
دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران پیوند تاریخی
داشــته اســت ،گفــت« :تبریــز نگیــن و چشــم و
چــراغ ایــران اســت و آذربایجان در طــول تاریخ
توانســته ترکیــب موفقی از وحــدت دین ،ملیت
و قومیــت را به نمایش بگــذارد» .وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی با اشــاره به سابقه درخشان تبریز
در عرصههــای بینالمللــی که بواســطه مکاتب
هنــری ایــن دیــار شــناخته شــده اســت ،گفــت:
«آذربایجــان قرنهاســت کــه ویتریــن ایــران در
منطقه بوده و توانســته فرهنگ ایرانی ،اســامی
و شــیعی را بــه کشــورهای جهان انتقــال دهد».
او رویــداد تبریــز  ٢٠١٨را فرصتــی مغتنــم برای
انتقــال فرهنگــی ایران زمین به آن ســوی مرزها
دانســت و افــزود« :وحــدت و انســجام ملیــت،
مذهــب ،زبــان و قومیــت بــا تعصب در اســتان
آذربایجانشرقی نهفته است و این ویژگی مهم
تجربــهای موفــق از همزیســتی جامــع و کامل و
الگویی در عرصه بینالملل است» .سیدعباس
صالحی همچنین بــا تأکید بر اینکه ایران وامدار
پــل ارتباطــی و فرهنگی خود یعنی تبریز اســت،
افــزود« :در هیــچ کجای جهــان نمونــهای چون

چهره

مقبرهالشــعرا نداریــم کــه صدها شــاعر و ادیب
همچــون اســتاد شــهریار را در خــود جــای داده
باشــد .از طرفــی هنرهــای موســیقی ،نگارگری و
فرشبافــی تبریز بــه قــدری ارزشــمند و اثرگذار
بــوده و هســتند که مفاخر این دیار در کشــورهای
مختلف جهان شناخته شدهاند».
ëëانقالبی گری و انقالبی نمایی
ســیدعباس صالحــی در ســخنرانی پیــش از
خطبههــای نماز جمعه این هفتــه تبریز با بیان
اینکــه ایجــاد یــأس و بدبینــی در جامعــه بــرای
نظام اســامی خطرساز اســت از مردم تبریز که
در جریانــات اخیــر با بصیرت خود نشــان دادند
که آذربایجان پیشران شهرها و استانهای ایران
اســت سپاســگزاری کــرد .او بــا اشــاره به ســابقه
تاریخی تبریز و با تأکید بر اینکه انقالب اســامی
ایران در امسال ۴۰ ،سالگی خود را جشن خواهد
گرفــت ،گفــت« :انقــاب اســامی ایــران اتفاقی
کمماننــد بــود ،چرا که هــم رژیم ســلطنت را در
یــک قیام فراگیر از بین برد و هم نظام اســامی
را برقرار کرد که طی  ۴۰ســال با وجود دشمنیها
اســتوار و مقتدر باقی مانده است ».وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی افــزود« :تبریز صرفاً یک شــهر
یــا کالنشــهر نیســت ،بلکــه شــهر پیشــران ایران
اسالمی اســت؛ به طوری که پیشران تشیع کشور
بوده و تشــیع ایران مدیون این شهر است .تبریز
شــهری اســت کــه پیشــران توســعه کشــور بوده
اســت ».صالحی در سخنرانی خود با بیان اینکه
شــهر تبریز پیشــران اندیشــه ناب دینــی معاصر
است ،گفت :بزرگانی چون عالمه طباطبایی و...
از این شــهر برخاســته و معارف نــاب دینی را بر
اســاس نیازهای زمان به جامعه ایرانی اسالمی
و جهانی منتقل کردهاند ،تبریز شــهری است که
پیشــتاز انقالب اســامی ایران بــوده و همچنین
نقطــه آغازیــن حرکــت بــزرگ ملــت ایــران بــه
رهبــری امــام خمینــی(ره) نیز از این شــهر بوده
است ».او با اشاره به بیانات گهربار رهبر معظم
انقــاب در ســخنرانی ششــم دی مــاه مبنــی بــر
اینکه ملــت ایران از هفت خوانــی عبور کرده که
ملتهــای دیگر از یک خوان آن هم نتوانســتند
عبــور کننــد ،گفــت« :شــاهد بودیم کــه موجی از
انقالبهــای عربــی طــی ســالهای اخیر بــه راه
افتاد اما در نهایت ناکام ماندند ،انقالب اسالمی
ایــران تنهــا انقالبــی بــود که هــم رژیم بــه ظاهر
مقتدر را از بین برد و هم نظام اسالمی را مستقر
کرد ».صالحی با اشاره به سه عامل اصلی سالم
مانــدن ،پایــداری و اقتدار انقالب اســامی ایران
طی  ۴۰سال ،افزود« :رهبری حکیمانه امام(ره)
و مقام معظم رهبری ،ریشهدار بودن اعتقادات

سایت وزارت ارشاد

تدارک بخشی ویژه در جشنواره تئاتر فجر

تبریز ،پیشران توسعه وتشیع در ایران است  /رویداد تبریز  2018میتواند بهعنوان سفیر فرهنگ و ادب ایران در دنیا معرفی شود

مهــر

ســایت خانــه موســیقی صبــح روز پنجشــنبه برای ســاعاتی هک
و از دسترس خارج شد اما به فاصله چند ساعت با رفع مشکل به
حالت عادی بازگشت و در دسترس قرار گرفت.

برخی به بهانه نقد ،تخم کینه پاشیده اند

استاد نظمی شاعر پیشکسوت آذربایجان شرقی

تخصیص بودجه جدول  17با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بــرش

دولــت در بودجه پیشــنهادی برای ســال  97جــدول  17را ذیــل وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی تعریف کرده اســت .این یعنی مجموعهها و نهادهای فرهنگی و
حــوزوی که تاکنون اعتبار مســتقل دریافــت میکردند ،اکنون باید ایــن اعتبار را از
وزارت فرهنــگ و ا رشــاد اســامی دریافــت کنند .درصــورت تصویــب بودجه در
مجلــس ،از این پس ،این ســازمانها و مجموعهها بایــد عملکرد و برنامه خود را
بــه وزارت فرهنگ و ارشــاد ارائه و مطابق آن ،بودجه خــود را نیز از این وزارتخانه
توگو با «ایران آنالین» به این
دریافت کنند .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در گف 
مســأله اشــاره کرد که این وزارتخانه درحال تهیه ســازوکاری برای ارائه بودجه به
این نهادهاست .سیدعباس صالحی گفت تاکنون مراوده مالی یا عملکردی میان
ایــن نهادها و ســازمانها با وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نبــوده و آنها باوجود
گرفتن بودجه از دولت ،کامالً مســتقل عمل میکردنــد .وزیر در بخش دیگری از
توگو در پاســخ به این ســؤال که آیا ســازوکار اختصاص بودجه براســاس
این گف 
عملکــرد به نهادهای جدول شــماره  17طراحی شــده یا خیــر ،گفت«:منتظریم
که نظرات مجلس درباره بودجه نهایی شــود .باوجود این مقدماتی فراهم شــده
اســت ،اما چون کار نهایی نشــده ســازوکارهای آن در وزارت فرهنگ و ارشــاد هم
نهایی نشــده است .منتظریم نظر نهایی مجلس به ما منتقل شود تا ببینیم این
سازوکارها باید حداقلی باشند یا حداکثری ».سیدعباس صالحی درپاسخ به این
پرســش «ایران آنالین» در خصوص وقایع اخیر کشــور و شمارگان کم رسانههای
مکتــوب در مقیاس جمعیت کشــور و برنامههــای این وزارتخانه برای گســترش
رســانهها اینگونه توضیح داد«:اکنون رسانههای مکتوب و رسانههای غیرمکتوب
کنار هم حرکت میکنند .به این ترتیب بخش رسانهای ما دو بال دارد؛ رسانههای
مکتــوب با نزدیک به یک میلیون شــمارگان و رســانههای غیرمکتــوب که چه در
حوزه خبرگزاری و ســایتها فعال هســتند .از این جهت کشور در حوزه رسانه بال
دومی هم پیدا کرده است که اهمیت دارد .مهم این است که رسانههای مکتوب و
غیرمکتوب اعتماد اجتماعی را کسب کنند تا جامعه احساس کند که برای کسب
خبر رسانههای داخلی منبع معتمدی هستند».

دینــی ،ملــی و مذهبی ایــران و هوشــیاری ملت
ایــران کــه در ایــن  ۴۰ســال بــا بصیرت مســیر را
دنبال کردند ،ســه عامل اصلــی پایداری انقالب

اســامی ایــران اســت ».صالحــی افــزود« :نقد و
نصیحت در انقالب اســامی ایــران وجود دارد،
نقدی که به شرایط زمانی توجه کرده و به خاطر

منافــع شــخصی نباشــد .اما گاهــی حرکتهایی
به بهانه نقد اتفاق افتاده که در جامعه ناامیدی
پراکنده و تخم کینه پاشیده است ،اینگونه موارد
به نفع نظام اسالمی نیست ».او با تأکید بر اینکه
انقالبــی بودن مهم اســت نــه انقالبــی نمایی و
انقالبی گریزی؛ به این نکته اشاره کرد که در روند
انقــاب برخی قدم به قدم از آرمانهای انقالب
فاصلــه گرفتــه و پایــدار در شــعارهای انقــاب
نیستند و با شعارهای تند و افراطی میکوشند تا
وحدت جامعه اسالمی را مخدوش کنند.
ëëتجلیل از پیشکسوت شعر آذربایجان شرقی
ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی در سفر خود به استان آذربایجان شرقی
بهمنــزل اســتاد نظمــی رفــت و از مقــام ادبــی
این شــاعر برجســته منطقــه آذربایجــان تجلیل
کــرد .صالحــی با اشــاره به اینکــه اشــعار و ابیات
اســتاد نظمی زبانــزد عام و خاص اســت ،گفت:
«نکوداشــت مفاخر فرهنگی ،هنری و ادبی یکی
از مهمترین رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی اســت و در ایــن راســتا از هیــچ تالشــی
فروگذار نمیکنیم ».صالحی با بیان اینکه وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی آماده مســاعدت برای
تجدیــد چاپ دیوان اســتاد نظمی اســت ،گفت:
«آذربایجــان و تبریز همــواره در طول تاریخ مهد
پرورش شعرای بسیاری بوده که مقبره الشعرای
این شــهر گواهی بر این مدعاست ».در این دیدار
دیــوان اســتاد نظمــی بــه وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اهدا و در ادامه ابیاتی از اشعار این شاعر
از ســوی شــاگردانش قرائــت شــد .در پایــان این
دیدار هم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اهدای
لوحی از مقام ادبی این شاعر برجسته آذربایجان
تجلیل کرد.

استقبال از کنسرت علی رضا عصار

بازگشت درخشان

«ای عاشــقان»« ،مــوالی عشــق»« ،نهــان
مکــن»« ،محتســب»« ،بــازی عوض شــده» از
دیگر آثار این هنرمند اســت .آلبوم «جز عشق
نمیخواهــم» پاییــز ســالجاری بعد از شــش
ســال منتشــر شــد .نخســتین بــار نبود کــه این

هنرمنــد برای مــدت طوالنــی از انتشــار آلبوم
پرهیز میکرد و به خلوترفته بود.
علیرضــا عصــار پیشتر هــم تجربه خلوت
گزینــی را بــا روی کار آمــدن دولــت محمــود
احمدینــژاد دارد .او کنــاره گیــریاش در آن

فیلم فجر

واکنش
ایلنا

ایسنا

ابراهیم داروغهزاده دبیر سیوششــمین جشنواره ملی فیلم فجر در برنامه «سینما
دو» حضــور یافت و درباره برخی ابهامات این دوره جشــنواره توضیحاتی ارائه کرد.
انتخابدوفیلم«امپراطورجهنم»و«شعلهور»کهدردورهقبلبهدبیرخانهجشنواره
ارائه شــده بودند وتشدید ابهامات ایجاد شده در این خصوص با صحبتهای چند
روز گذشته عماد افروغ (عضو هیأت انتخاب دوره گذشته) از جمله سؤاالت مطرح
شده در این برنامه بود .داروغهزاده با اشاره به اینکه خود افروغ در سخنانش از ناقص
دیده شــدن این دو فیلم ســخن گفته ،متذکر شد« :براساس آییننامه در صورتیکه
فیلمی ناقص به دبیرخانه ارسال شود با این شرط که در طول این مدت اکران نشود،
مشکلی برای حضور در جشنواره نخواهد داشت .امسال نیز  ۴فیلم چنین شرایطی
داشتند که دو فیلم از آن میان ،توسط هیأت انتخاب ،برای نمایش در بخش مسابقه
سینمای ایران انتخاب شد ».غیبت بزرگان سینما در این دوره از جشنوار بخش دیگر
صحبتهــای داروغهزاده در این برنامه بــود که او با تأکید براینکه برای حضور هیچ
فیلمسازی البی از سوی مسئوالن جشنواره صورت نگرفته اعالم کرد که برای حفظ
شأن باالی جشنواره از هیچ فیلمسازی خواهش نشده که فیلمش را به دبیرخانه ارائه
دهد .حذف فرش قرمز ،کاهش هزینههای جشنواره و همچنین تکذیب دخالت قوه
قضائیــه در انتخاب فیلمها موضوع های دیگــری بود که داروغهزاده برای چندمین
مرتبه درباره آن توضیح داد.

بزرگداشتمنوچهراسماعیلی

موسیقی

«گریگــوری پــک»« ،چارلتــن هســتن»« ،الرنــس الیویــه»« ،ســیدنی پوآتیــه»،
«الرنس هاروی»« ،رد اســتایگر»« ،جیمز کاگنی» و «مارچلو ماسترویانی» برای
عالقهمنــدان جدی ســینما در ایــران به یک صدا گره خورده اســت؛ صداپیشــه
باســابقه ســینمای ایران منوچهر اسماعیلی .قرار اســت در این دوره از جشنواره
فیلم فجر از این گوینده و صداپیشه که با گویندگی بهجای بازیگران مشهور آثار
مطرح تاریخ سینمای ایران ،گنجینه باارزشی از خاطرات برای همه عالقهمندان
به ســینمای ملی رقم زد تقدیر شــود .این مدیر دوبالژ  78ســاله مدیریت ارشد
دوبــاژ بیــش از  ۲۰۰فیلــم ســینمایی و تلویزیونــی ،ســریالهای تلویزیونــی و
برنامههای رادیویی و ایفای نقش به عنوان دوبلور و گوینده در بیش از  ۱۵۰۰اثر
و بازیگری در فیلمهای سینمایی را در کارنامه دارد و تدریس فنون و تکنیکهای
گویندگــی و مدیریت دوبالژ و سرپرســتی انجمن و رئیس صنف گویندگان ایران
ن فعالیتهــای او به عنوان
در کارنامــهاش بــه چشــم میخورد .از شــاخصتری 
سرپرســت گوینــدگان فیلمهای شــرکتکننده در جشــنواره فیلم فجــر میتوان
بــه «طلســم»« ،ناخدا خورشــید» و «بایســیکلران» اشــاره کــرد .از مهمترین
هنرنماییهایی او در فیلمهای شاخص جشنواره فیلم فجر هم میتوان از فیلم
«مادر»علــی حاتمــی یاد کــرد که او جای چهار شــخصیت با بــازی محمدعلی
کشاورز ،اکبر عبدی ،جمشید هاشمپورو محمود بصیری صحبت کرد.

 ۸۰سال لوریس چکناواریان

مهــر

داروغهزاده :البی نکردیم

ایسنا

علیرضــا عصار در تازه تریــن اجرای صحنه ای
قطعــه ای را بــه آتش نشــان ها حادثه پالســکو
تقدیم کرد .مهران مدیری کارگردان و دوست
ایــن خواننده کــه میهمان آخرین شــب عصار
بــود اجــرای او بعــد را «بازگشــت باعظمــت و
درخشش» توصیف کرد.
چهاردهم دیماه آخرین شب از دور جدید
کنســرت علیرضــا عصــار با اســتقبال گســترده
مخاطبــان همــراه شــد و بــه گــزارش ایســنا،
مهران مدیری در ایــن برنامه گفت« :علیرضا
دوســت عزیز و دوستداشــتنی من است؛ من
از نزدیــک شــاهد بــودم او شــش ،هفت ســال
خودخواســته در خانه نشســت و فقط فکر کرد
و دیــد و شــنید .اصــاً فکــر نمیکردم بشــود با
این عظمت و درخشــش برگشت .فقط برخی
هنرمنــدان میتواننــد تا ایــن انــدازه قدرتمند

برگردند .این موضوع باعث افتخار ما اســت و
امیدوارم او هرروز درخشانتر باشد».
علیرضا عصار در اجرای کنســرت اخیرش
گفت« :ترانه ای برای آتشنشانها و به شکل
کلــی امدادگرهــا ســاخته شــده کــه متأســفانه
ســال گذشــته آن را برای اجرا آماده نداشتیم.
اجرای این قطعــه را به روح بزرگ آن عزیزان
و خانوادههایشان تقدیم میکنم».
علیرضا عصار از شــانزده ســالگی فعالیت
هنــریاش را آغاز کرد و نخســتین آلبومش در
سالهای دهه هفتاد با عنوان «کوچ عاشقانه»
منتشر شد و توجه بســیاری از مخاطبان هنر را
به خــود جلب کرد .اجرای خالقانه شــعرهای
موالنــا ،صــدای متفــاوت علیرضــا عصــار از
دالیل توفیق نخستین آلبوم این خواننده بود.
آلبومهــای «حــال من بیتو»« ،عشــق الهی»،

دوره را ناشــی از تحــول در عرصــه سیاســت
میدانــد؛ بــر خــاف خلــوت گزینی ایــن دوره
کــه دنبــال فرصــت دادن بــه خویــش بــرای
کشفهای دیگر بود.
ایــن هنرمند درباره علــت خداحافظیاش
با صحنه در دولــت احمدینژاد میگوید« :ما
در دی یا بهمن ســال  ۸۳کنســرت تهرانمان
را برگــزار کردیــم .نــوروز ســال  ،۸۴کنســرت
کیــش را برگــزار کردیم .تا آنجا کــه به یاد دارم
بعــد از این برنامــه به تهران بازگشــتیم و بعد
یــک کنســرت هــم در اصفهــان اجــرا کردیــم.
کمکم زمان انتخابات فرا رســید و در نهایت با
تغییــر و تحوالتی کــه پیش آمــد ،کار برای من
ســخت شد .من خیلی حوصله آن جریانات را
نداشتم .در نتیجه به سمت کمتر خواندن و به
مرور ،نخواندن پیش رفتیم».

از لوریس چکناواریان موســیقیدان و رهبر ارکســتر ،با اجرای کنسرت «مرثیهای
بــرای قتل عام» بــه رهبری محمد شــلهچی در تاالر وحدت و نمایش مســتند
«زیــارت گیومــری» در خانــه هنرمنــدان در روزهــای چهــارده و پانــزده دیماه
تجلیل شد .این مستند روایت زلزله سال  ۱۹۹۷ارمنستان و لوریس چکناواریان
اســت کــه بــرای کمک به مــردم زلزلــهزده کنســرتی در امریکا برگــزار میکند و
همچنیــن بــرای جمــع کــردن کمک پیــاده ایــروان تا گیومــری را طــی میکند.
لوریس چکناواریان در هشــتاد سالگی ،خالق و سرزنده خلق میکند و بیاعتنا
به تنگناها و چالشها ،با نتهایش اشکها و لبخندهای ایرانیها و ارامنه ایران
را روایت میکند .این هنرمند پیشکسوت ،بیش از هفتاد و پنج اثر در قالبهای
اپرا ،ســمفونی ،اوراتوریو ،رکوئیم در زمینه موســیقی کر ،مجلســی و باله ،خلق
کرده اســت .این هنرمند از ســالهای کودکــی و نوجوانی به هنر موســیقی روی
آورد و ســال  1332تحصیل موســیقی را در هنرستان موســیقی آغاز کرد .اپرای
«رستم و سهراب» یکی از معروفترین و تأثیرگذارترین آثار این هنرمند است.
بــه گــزارش مهر ،در برنامــه تجلیل از ایــن هنرمند ،برای نخســتینبار برخی از
قطعههای ساخته شده لوریس چکناواریان اجرا شد ،سمفونی «مرثیهای برای
قتــل عــام» یادبود قتــل عام ارامنــه از آثار پرطرفــدار این هنرمند میــان ارامنه
است .روایتی اثرگذار و خالق و ماندگار که از رنج ارامنه حرف میزند.

