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دي��دار  ب��ه  مرك��ب  و  قل��م  ب��ا 
كهكشان هاي فكر و انديشه مي رود. 
غالمحسين اميرخاني استاد برجسته 
خوشنويس��ي سال هاس��ت كه در 
قله، مقابل هن��ر ايراني به كرنش 
نشس��ته اس��ت. رئيس پيش��ين 
انجمن خوشنويسان ايران در آئين 
رونمايي كتاب ه��اي »رنگ و ني« و 

»گلستان بسم اهلل« ارائه برنامه كالن و راهبردي از طرف 
دولت و در كنار آن ايجاد ش��رايط مناس��ب و بسترسازي 
الزم براي اصحاب هنر را سبب پويايي و ترقي هنر و ارائه 
آن در س��طح جهاني دانس��ت و گفت: نگاه دولتمردان به 
هنر و هنرمندان بايد جدي تر و با پشتيباني بيشتر باشد.

نظر اميرخاني
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نق��ش در براب��ر او ت��اب مقابل��ه و 
جعف��ري  امي��ر  ن��دارد.  سركش��ي 
بازيگري است كه از تئاتر تا سينما و 
از سينما تا تلويزيون را با سرعت بال 
زده اس��ت. او گرچه در سريال هاي 
تلويزيون جاي��گاه خود را پيدا كرده 
ام��ا همچن��ان ب��ه تئات��ر نيم نگاهي 
مي ان��دازد. جعفري قرار اس��ت در 

نمايش »ترن« به نويسندگی حميدرضا آذرنگ و کارگردانی 
نيم��ا دهقان بازي كند. در اين نمايش نزديک به 20 بازيگر 
حضور دارند که از ميان آنها می توان به مهراوه ش��ريفی نيا، 
حسين پاکدل، شهرام حقيقت دوست، فرزين صابونی، نيما 
رئيسی، عليرضا محمدی، الهام کردا و سينا رازانی اشاره کرد.

بازی جعفری
فاصل��ه ميان س��از و پنج��ره، براي 
او ي��ك دني��ا نت ب��ه هم��راه دارد. 
هوش��نگ كامكار آهنگساز برجسته 
معاصر كشورمان است كه به همراه 
خانواده اش موفق ترين گروه موسيقي 
كش��ور را تش��كيل داده. اين گروه 
قرار است 20 و 21 مهرماه در برج 
ميالد تهران برنامه اجرا كند. كامكار 

در نشست خبري اين كنسرت گفته است: اين كنسرت كه 
»كنس��رت 91 كامكارها« ن��ام دارد، فكر مي كنم كار جذابي 
باش��د و در واقع قطعات متنوعي را براي شنوندگان مان در 
نظر گرفته ايم. ادعايي در زمينه نوآوري نداريم اما ش��كل 
ديگ��ري به قطعاتم��ان داده و آنه��ا را اج��را خواهيم كرد.

نكته كامكار
واژه ه��ا ب��ا فكر او رش��د مي كنند و 
ب��ه بلوغ مي رس��ند. مه��دي غبرايي 
از مترجمان پيشكس��وت كشورمان، 
تاكن��ون آثار پرمخاطب��ي را به بازار 
نش��ر اي��ران س��پرده اس��ت. اين 
مترجم پيشكس��وت درباره اهميت 
برابرس��ازي براي واژه ه��اي بيگانه 
از س��وي مترجمان گفته است: »من 

فكر مي كنم هيچ زباني در دنيا خالص نيست. درآميختگي با 
زبان هاي ديگر اجتناب ناپذير و همچنين مفيد و مؤثر است. 
اما ما نبايد بگذاريم نحو زبان انگليس��ي يا هر زبان ديگري 
بر زبان ما مس��لط شود. سره نويسي فارسي درست نيست، 
اما نبايد زبان هاي بيگانه اساس زبان فارسي را متأثر كند.«
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شمع سرگرم به تاج سرخويش است چرانگ
با چنين زندگی ای کز سر شب تا سحر است
وحشي بافقي

زندگي، پيچيدگي هاي زيادي دارد كه يافتن آنها گرچه دشواري هايي 
به همراه دارد، اما در نهايت آگاهي حاصل از آن شيريني ويژه اي را به وجود 
مي آورد. کتاب »شوهر معمولی من« نوشته سميرا سامانی، دربرگيرنده چند 
قطعه داستانی گزارش گونه است که از زبان يک راوی زن گفته می شوند. 

اين كتاب را انتشارات كالغ منتشر كرده است. 
رساله دلگشا - عبید زاکانی

شخصی خانه ای به کرایه گرفته بود. چوب های سقف آن بسیار صدا می کرد. صاحب خانه را خبر دادند تا مرمتش کند.
او پاسخ گفت: چوب های سقف ذکر خداوند می کنند.

گفت نیک است اّما می ترسم که این ذکر به سجود بینجامد.

برنامه هاي روز بزرگداشت حافظ اعالم شد
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رئی��س بنیاد فارس شناس��ي با اع��ام برنامه ه��اي روز 
بزرگداشت حافظ، گفت: پرداختن به حافظ زمان نمي شناسد، 
چرا كه حافظ به عنوان مؤلفه جدایي ناپذیر هویت اسامي � 

ایراني ما متعلق به همه دوره هاست.
منصور طبیعي در نشس��تي براي یادروز حافظ بیان كرد: 
امس��ال ش��انزدهمین دوره ی��ادواره حافظ در ش��یراز برگزار 
مي شود که به این مناسبت برنامه های متنوع فرهنگي هنري 
پیش بیني شده است. او از حضور حافظ پژوهان كشور روسیه 
در نشس��ت علمي یادروز حافظ خب��ر داد و افزود: تعدادي از 
حافظ پژوهان كشورهاي دیگر براي شركت در نشست علمي 
یادروز حافظ دعوت شده اند كه تاكنون حضور حافظ پژوهان 
كشور روسیه در این مراسم قطعي شده است. طبیعی گفت: 

هشت حافظ پژوه در همایش های حافظ شناسی و نشست هاي 
علمي حافظ ش��رکت مي كنند و درباره »مفهوم زمان و زمانه 
از دیدگاه حافظ« مقاالت��ي را ارائه خواهند كرد. رئیس بنیاد 
فارس شناسی از برپایي همایش بزرگ حافظ شناسی در شیراز 
خبر داد و گفت: در این همایش كه در تاالر اسناد ملی شیراز 
برگزار خواهد شد، 120 سند و تصویر منتشر نشده با محوریت 
سیر تاریخی در انتشارات و آرامگاه حافظ به نمایش درمي آید. 
طبیعي گفت: سیر تاریخي تغییر و تحول آرامگاه حافظ، سیر 
همایش ها و بزرگداشت هاي برگزارشده در یادروز حافظ، سیر 
تاریخي تألیفات و ش��رح هاي نگاشته  شده بر دیوان حافظ و 
همچنین سیر بازدیدهاي سران و سفیران كشورهاي مختلف 

از حافظیه در این نمایشگاه در معرض دید قرار مي گیرد.

»قطار مرموز« به راه افتاد
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فس��تیوال »6 هفته ب��ا هنر ایران« با هدف شناس��اندن 
نس��ل جدیدی از هنرمندان ایرانی در میان استقبال پرشور 
هنردوس��تان و چهره های سرش��ناس کانادایی و ایرانی در 
حال��ی گش��ایش یافت که آث��ار حمید جبلی و قباد ش��یوا 
تحس��ین حاضران را برانگیخت. این فستیوال که به دبیری 
پویان طباطبایی، دومین دوره خود را پش��ت سر می گذارد، 
در 3 بخش هنرهای تجسمی، سینما و کارگاه های آموزشی 

در تورنتوی کانادا در حال برگزاری است.
این نمایش��گاه هنرهای تجس��می که در گالری کویین 
برپاس��ت، از 4 بخ��ش تش��کیل ش��ده که بخش س��وم آن 

تحت عن��وان »قطار مرموز« که ش��امل آث��ار هنرمندان زن 
ایرانی است، از تاریخ 5 اکتبر به نمایش عموم درآمد. در این 
بخ��ش منصوره فیضی، مریم عنایتی، کیمیا رهگذار، روناک 
کردستانی، عادله فرزیندر و لیا میری حضور دارند. همچنین 
کارگاه های نقاش��ی، گرافیک، عکاس��ی با استقبال خوبی از 
س��وی عاقه مندان مواجه ش��د و تعداد شرکت کنندگان در 
این ورک ش��اپ ها، بیش از ظرفیت پیش بینی ش��ده بود به 
طوری که احتم��ال تمدید کارگاه ها وجود دارد. فس��تیوال 
» 6 هفته با هنر ایران« که از تاریخ 31 ش��هریور گش��ایش 

یافته، تا 10 آبان در شهر تورنتو ادامه خواهد داشت.
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هرچ��ه به روزه��اي پایان��ي مهر 
نزدیك ت��ر مي ش��ویم، ح��ال و هواي 
پائیزي بیش��تر نمایان مي شود. حال 
و هوایي ك��ه خبري از رد پاي آن در 
عرصه موس��یقي نیس��ت. شاید فصل 
تابس��تان و تعطیات به پایان رسیده 
باشد اما موسیقي همچنان در همان 
شرایط به فعالیت خود ادامه مي دهد.  
فعالیتي ك��ه نم��ود آن را این روزها 
مي ت��وان در انتش��ار آلبوم هاي تازه و 
اس��تقبال هنردوس��تان از موسیقي و 

اهالي آن دید. 
گروه فرهنگي روزنامه  امروز 
همچ��ون هفته هاي قبل در نظر دارد 
منتش��ر  آلبوم ه��اي  پرفروش تری��ن 
ش��ده و تازه ترین آثار موس��یقایي كه 
در اختی��ار عاقه مندان ق��رار گرفته 
اس��ت را به ش��ما معرف��ي كند. پس 
به جاي ش��ما س��ري به تع��دادي از 
مؤسس��ات فرهنگي- هنري مي زنیم 
ت��ا از پرمخاطب ترین و تازه ترین هاي 

موسیقي باخبر شویم.
نش��ر موس��یقی هرمس، نخستین 
مؤسسه اي است كه به سراغ آن رفتیم. 
آلبوم »هف��ت گاه معل��ق« از فرخزاد 
الیق كه چندي پیش »س��فر عسرت« 

او به خوانندگی شهرام ناظری منتشر 
ش��د. یكي از پرفروش تری��ن تولیدات 
چن��د وق��ت اخیر ای��ن مؤسس��ه به 
ش��مار مي آید كه زمان چنداني هم از 
انتشارآن نمي گذرد. آلبوم دیگري كه تا 
چهارشنبه هفته آینده شاهد انتشار آن 
خواهیم بود، آلبوم »از انعكاس شهرهاي 
دور« اس��ت. آلبومي بي كام از پیمان 
یزدانی��ان. »چنگ و س��رود« س��هیل 
نفیسي هم از جمله پرفروش ترین هاي 

این مؤسسه به شمار مي آید.
دومی��ن مركزي كه به س��راغ آن 
رفتیم، مرکز موس��یقی بتهوون یكي 
از قدیمی ترین فروشگاه هاي موسیقی 
كش��ورمان ب��ود. آلب��وم »ب��اروک تا 
م��درن«  گیتار كاس��یك از محمد 
المعي، آلبوم »ورن« ساخته کیاوش 
صاحب نس��ق ك��ه موس��یقي مدرن 
محس��وب مي ش��ود، آلب��وم» حریق 
خزان« با ص��داي علیرضا قرباني و با 
آهنگس��ازی مهیار علیزاده و كنسرت 
همای��ون  از  »س��یمرغ«  تصوی��ري 
شجریان هم از پرفروش ترین هاي این 

فروشگاه موسیقي به شمار مي آیند.
مؤسس��ه فرهنگي- هنري رهگذر 
هف��ت اقلیم، مؤسس��ه دیگري اس��ت 

كه به س��راغ آن رفتیم تا شما را از پر 
فروش تری��ن و تازه تری��ن آلبوم هایش 
باخبر كنی��م. »لذت موس��یقي جاز« 
كاري از ایم��ان جعف��ري اس��ت كه با 
همكاري گروه ریو تریو در برزیل ضبط 
شده اس��ت. این آلبوم در قالب دو لوح 
فش��رده منتشر ش��ده كه لوح نخست 

آموزشي و لوح دوم نیز شنیداري است. 
»لذت موس��یقي جاز« در نهایت تا دو 
هفته دیگر وارد بازار موس��یقي كشور 
خواهد ش��د. از پرفروش ترین هاي این 
مؤسسه هم مي توان به آلبوم »مي تراود 
مهتاب« س��االر عقیلي با آهنگس��ازي 
كی��وان س��اكت و آلب��وم موس��یقی 

»ایس��تگاه بل��وز« كاري از محمدرضا 
سبکتکین  اش��اره كرد. مؤسسه آوای 
بارب��د یك��ي دیگر از مؤسس��ات فعال 
در عرصه موس��یقي بود كه به س��راغ 
آن رفتی��م. از پرفروش ترین آلبوم هاي 
موسیقي این مؤسسه مي توان به آلبوم 
تصویري كنسرت »سیمرغ« با صداي 
همایون شجریان با آهنگسازي حمید 
متبس��م  اش��اره كرد. آلب��وم »حریق 
خزان« علي رضا قرباني با آهنگسازي 
مهیار علي زاده، آلبوم »در حلقه سوداي 
تو« تك نوازي دف از مهراد كریم خاوري 
و آلبوم »سحر ساز« ویولن استاد پرویز 
یاحق��ي از دیگر آثار پرفروش اس��ت.  
آلبوم تصویري »سیمرغ« عاوه بر آن 
كه در زم��ره پرفروش ترین آلبوم هاي 
این مؤسس��ه اس��ت، از آثار تازه نیز به 

شمار مي آید.
مؤسس��ه فرهنگی- هن��ری ماهور 
آخرین مؤسسه اي بود كه به سراغ آن 
رفتی��م. از تازه ترین و پرمخاطب ترین 
آثار موسیقایي این مؤسسه هم مي توان 
به این آلبوم ها اشاره كرد؛ مجموعه اي 
با عن��وان »به یاد اس��تاد عل��ي اكبر 
شهنازي« با تار صهبا مطلبي و تمبك 
پژمان حدادي، »بداهه سازي« تار علي 
كاظمي و س��نتور س��عید كردمافي، 
مجموعه »درآمد دوم« قطعات ضربي 
از ژان دورین��گ و »ردیف آوازي« به 

روایت ابراهیم بوذري. 
گفتني اس��ت ك��ه تا پای��ان هفته 
محص��والت  فروش��گاه  و  نمایش��گاه 
موس��یقي و آث��ار ش��نیداري در خانه 
هنرمن��دان برپ��ا بوده اس��ت و ش��ما 
مي توانی��د آثار پرمخاط��ب و برگزیده 
این گزارش را در آنجا به راحتي تهیه 

كنید..
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براي »امین« حوالي رؤیاي كودكي 
هم پر از هنر اس��ت، آنجا كه پدر 
ملودي هاي به��اري را به لحن 
جاودان مي نواخت. هوا كمي تا 
حدودي ابري به نظر مي آمد 
و در ذهن پ��در خانه الفباي 
جه��ان با حروف اصوات ش��كل 
مي گرفت، در ذهن پس��ر خانه اما 
گوش دادن ب��ه آواها رمز موفقیت 
ب��ود. بنابراین باید س��مفوني پدر پا 
مي گرفت، رؤیاهایش درست در لحظاتي كه 
نت ها به كلمات در مي آمدند، مي س��اخت، 
جهان را پش��ت دنیاي كودكانه اش، تصویر 
در تصویر مي دی��د و همه چیز 
دس��ت در دس��ت ه��م او را در 

مسیر هنر قرار مي داد. 
امی��ن زندگاني، اما همچون 
برادرش )امید( چندان دلبسته 
آواها و جهان صدا نماند. صداي 
موسیقي را شنیده بود، اما رنگ 
نت ها، تصویر نهفته در پس هر 

صدا، ذهنش را درگیر مي كرد.
بنابراین هم راه زندگي اش از كنار مس��یر موسیقي مي گذشت، هم 
تحصیاتش به كتاب هاي دیگري مي رس��ید. او تئاتري ش��د. خودش 
ه��م خوب به یاد دارد كه آن س��ال در »همس��رایان« محمود عزیزي 
چه تجربیاتي كس��ب كرد. ش��اید از خودش هم كه بپرسي، افتخارات 
تئات��ري اش را ب��ا 2 خچوف مث��ال بزند. اول جایي ك��ه انگار در ذهن 
هنرمند ج��وان، »مرغ دریایي« آنتوان چخوف به پرواز در مي آمد، دوم 
عصري بود كه او از »زیر گذر سقاخونه« مي گذشت و به كلمات آنتوان 
چخ��وف ایران پناه مي برد. ب��ازي امین زندگاني در آن متن مش��هور 
مرحوم »اكبر رادي« سرش��ار از خاطره است. زندگاني درست 7 سال 
پیش به عنوان بهترین بازیگر جشنواره تئاتر فجر انتخاب شد. او البته 
در س��ینما و تلویزی��ون كارش را همواره توس��عه داد. او روزهاي اخیر 
به روس��یه رفت و در مراس��م هفته فرهنگي ایران در س��ن پترزبورگ 

شركت كرد.

آئین افتتاحیه هفته هنر مازندران شامگاه روز گذشته در فرهنگسراي 
نیاوران برگزار شد. در این مراسم سیدمحمد حسیني وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��امي با بیان این که هنر یک زبان بین المللي است، گفت: با زبان هنر 
به عنوان یک زبان بین المللي مي توان فرهنگ ایران را به دنیا معرفي کرد. 
وي افزود: هفته هنر ایران چند روز پیش از این در روسیه برگزار شد و 
زماني که ما براي برگزاري هفته هنر ایران در کشور روسیه بودیم هر کسي 
آثار هنري و صنایع دستي ایران را مي دید برایش بسیار شگفت انگیز بود که 

این آثار با چه ظرافت و دقتي ساخته شده اند. 
حس��یني اضافه کرد: یک اثر هنري مي تواند پاسخي روشن 
براي همه تبلیغات منفي که علیه ما مي شود، باشد. هنرمندان، 
شاعران و نخبگان ما از قدیم دعوت به صلح و دوستي مي کردند. 
ادب و احترام همیش��ه از کام ش��اعران ما، نخبگان ما، سینما، 
تئاتر، موس��یقي و هنرهاي تجسمي ما یافت مي شود و بهترین 
راه مقابله با هجمه فرهنگي این اس��ت که بتوانیم هنرمان را به 
دنیا معرفي کنیم. او با اشاره به حضورش در بزرگداشت هاي مفاخر 
و شعرا و هنرمندان مازندران در این خطه گفت: من در زمان وزارتم 
افتخار چند بار حضور در مازندران را داشتم. همین استان مازندران 
به تنهایي کافي است که از ابتدا روحیه فتوت و غیرت و جوانمردي 
در آن وجود داشته و اجازه نداده  که حاکمان جور مثل عباسیان و دیگران در 
این سرزمین سلطه پیدا کنند و از ابتدا مردم این دیار با اهل بیت پیامبر گرامي 

اسام پیوند ناگسستني داشتند. 
حسیني بیان کرد: درباره بزرگان این دیار هم کارهاي خوبي انجام شده 
و دوس��تان همت کردند و اهتمام ویژه اي داشته اند و بزرگداشت بسیاري از 
بزرگان را برگزار کرده اند تا به نس��ل جوان معرفي شوند. از جمله مراسمي 
که براي طالب آملي برگزار شد و همین طور بزرگداشت سید حیدر آملي که 
هم حکیم و عارف بوده، محمد بن جلیل تبري مورخ بزرگ که به عنوان پدر 
تاریخ نگاري اسامي معروف است و همین طور شخصیت هاي معاصر مانند 
نیما یوشیج، سلمان هراتي و بزرگاني مثل شیخ فضل اهلل نوري. تک تک این 
عزیزان را باید بیشتر معرفي کنیم و همچنین خوب است که در این محفل 
یادي کنیم از عامه حس��ن زاده آملي و آرزوي صحت و س��امت براي این 

حکیم و عارف داشته باشیم که شخصیتي وارسته و مایه مباهات است. 
وزیر ارش��اد تأكید ک��رد: امیدوارم ک��ه هنرمندان ما بتوانن��د آداب و 
سنت هاي این سرزمین را حفظ کنند و این هفته هاي هنري آینه و تابلویي 
باشد از زیبایي هاي اس��تان و از همه خوبي ها و زیبایي هایي که در استان 

وجود دارد و الحمداهلل این نقش را تاکنون ایفا کرده اند. 
وي در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در خدمت هنرمندان عزیز هستیم؛ 
هنرمنداني که روح تعهد را به تعبیر امام عظیم الش��أن در روح انس��ان ها 
مي دمند و بویژه هنرمندان خط��ه مازندران که همان طور که رهبر فرزانه 
انقاب فرمودند مازندراني ها در مسائل مختلف پیشرو و پیشگام هستند. 

عاقه من��دان مي توانند تا تاریخ 19 مهرماه از نمایش��گاه آثار برگزیده 
هنرهاي تجس��مي اس��تان مازندران در گالري ش��ماره یک فرهنگسراي 

نیاوران دیدن به عمل آورند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: 
 اثر هنري پاسخي براي تبلیغات منفي 
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 جشنواره تئاتر ماه 
به سوي تولید محوري مي رود
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دبیر جشنواره تئاتر ماه تولید محوري را چشم انداز اصلي این رویداد تئاتري گ
دانست و تثبیت گروه هاي شهرستاني را یكي از دغدغه هاي اصلي عنوان كرد. 
رحم��ت امیني در جمع خبرنگاران، نهمین دوره جش��نواره تئاتر ماه را به 
منزله پیش��نهاد جدی��دي براي دیگر رویدادهاي تئاتر كش��ور در زمینه زمان، 
ش��كل و ش��یوه برگزاري عنوان كرد. او همچنین گفت: دوره دهم جش��نواره 
نی��ز با رویك��رد تولید متن پیش مي رود و پس از انتش��ار فراخوان، ابتدا تولید 
متون خواهیم داش��ت و این روال احتمااًل تا دي م��اه به طول خواهد انجامید. 
بنابرای��ن چند ماه فرصت براي اجراي خوب وج��ود دارد. رحمت امیني بحث 
كیفیت را اولویت نخس��ت جشنواره امسال دانست و تركیب شورایي با حضور 
عزت اهلل انتظامي، مسعود دلخواه، سعید كشن  فاح، مهرداد رایاني مخصوص و 

امیردژاكام اشاره كرد كه داوري بخش بزرگسال را برعهده داشته اند. 
وي همچنی��ن از حضور هنرمنداني از جمل��ه محمود رضا رحیمي، حمید 
رض��ا نعیمي و آرش دادگر در برپایي كارگاه هاي نمایش��ي خبر داد و گفت: با 
وجود زمان كم س��عي در تقویت گروه هاي نمایشي داشتیم تا تولیدات بهتري 
به جش��نواره بیاید. همچنین تئاتر اس��تان ها مورد توجه بود. زیرا اگر تئاتر در 
استان ها كمس��و  ش��ود، ابتدا نمودش در تهران دیده مي شود و سپس در كل 
كشور، صحنه تئاتر نخواهیم داشت. همچنین علي قرباني دبیر اجرایي جشنواره 
نیز در ادامه این نشست به مباحث آماري پرداخت و گفت: هیأت انتخاب آثار 
شهرستان رویكرد متفاوتي داشته تا كارهاي متفاوتي را برگزیند. در هر استان 
3 متن در بخش صحنه اي، 3 طرح خیاباني و یك نمایشنامه كودك و نوجوان 
انتخاب ش��د ك��ه در كل 2 نمایش صحنه، 2 كار خیابان��ي و یك اثر كودك و 
نوج��وان به منطقه راه پیدا كرد. قربان��ي همچنین به 50 میلیون كمك هزینه 
گروه ها اش��اره كرد و رقم جوایز جشنواره را نیز 80 میلیون تومان عنوان كرد. 
وي همچنین تعداد كل آثار جش��نواره را 36 اثر خواند كه از 22 تا 29 مهرماه 

در سالن هاي حوزه هنري به روي صحنه خواهد رفت. 

 8 نماي�ش صحنه اي و 
خیاباني آغازگر جش�نواره 
تئاتر كودك است. نوزدهمین 
دوره این جش��نواره، با آثاري از 
حسن معجوني، نیما بیگلریان، 
محس��ن پورقاس��مي، س��عید 
تش��کري و مرضیه درخشان از 
ام��روز در هم��دان كار خود را 

آغاز مي کند. 
 گروه »ُکر فیالرمونیک 
ايران« برنامه اجرا مي كند. 
رهب��ري  ب��ه  كنس��رت  ای��ن 
»علیرض��ا ش��فقي ن��ژاد« و به 
روانشناس��ان  انجم��ن  هم��ت 
کودک، 19 مهر در تاالر وحدت 
اجرا مي ش��ود. اجراي قطعاتي 
از موتزارت، هن��دل، کارل اُرف 
و حش��مت س��نجري در کنار 
قطعات فولكلور ایراني از جمله 

برنامه هاي این کنسرت است. 
كت�اب  نمايش�گاه   24 
در اس�تان هاي كشور برگزار 
اس��ماعیلي  عل��ي  مي ش�ود. 
امور فرهنگي  سرپرست معاونت 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي 
كه در آئین گش��ایش هشتمین 
نمایش��گاه كتاب اس��تان قزوین 
سخن مي گفت با اعام این خبر 
افزود: رهبر عظیم الش��أن انقاب 
خ��ود از خبرگان در حوزه نش��ر 
هستند و معاونت امور فرهنگي نیز 
در راستاي تحقق منویات ایشان 

تمام تاش خود را خواهد كرد. 
ش�هر  نوزدهمی�ن   
تاريخ�ي اي�ران ب�ه تهران 
مي آيد. آئین گشایش همایش 
»نوزدهمی��ن ش��هر تاریخ��ي، 
فرهنگي و مذهبي ارومیه« روز 
دوشنبه 17 مهر در فرهنگستان 
هنر برگزار مي شود. این همایش 
براي معرفي یكي از هزار ش��هر 
ایراني اس��ت كه داراي تمدن و 

قدمت چند هزارساله است. 
نخس�تین جش�نواره   
بین الملل�ي فیل�م ش�هداي 
جهاد علمي برگزار مي شود. 
فراخوان این جشنواره منتشر شده 
است و عاقه مندان براي كسب 
 اطاعات بیش��تر به وب س��ایت 
www. shje. ir مراجعه كنند. 
 داوران جاي�زه »معمار 
91« معرف�ي ش�دند. آثار راه 
یافته به این جایزه توسط هیأت 
ایران��ي و خارجي متش��كل از 
»خوزه ماری��ا دچورتي چاگا«، 
فرام��رز ش��ریفي، عل��ي اکب��ر 
صارم��ي و ش��امیل محمدزاده 

داوري مي شود. 
 گ����روه قم���ر در 
كنس�رواتوار چايكوفسكي 
كنس�رت مي دهد. این گروه 
موس��یقي به سرپرس��تي نوید 
دهقان اواخر مهرماه در ش��هر 
مس��كو برنام��ه خ��ود را اج��را 

خواهد كرد. 
 فصل�ي جديد در موز ه 
هنرهاي ملي آغاز مي شود. 
مدیركل امور موزه ه��ا و اموال 
تاریخي سازمان میراث  منقول 
فرهنگ��ي و گردش��گري گفت: 
ای��ن م��وز ه 18 ی��ا 19 مهرماه 
در خانه اصلي خ��ود در وزارت 

ارشاد بازگشایي مي شود. 
 نماي���ش ايران�ي در 
جش���نوار ه بین  الملل��ي 
ش�د.  برگزيده  قزاقس�تان 
كار  رؤیایي«  نمایش»یك سفر 
حامد زارع��ان به عنوان بهترین 
نمایش خیاباني این جش��نواره 

انتخاب شد. 
بزرگداش�ت  کنگ�ر ه   
حافظ در آلمان برگزار شد. 
در این مراسم، شیخ عطار سفیر 
ایران در آلمان گفت: این رویداد 
ب��زرگ فرهنگ��ي در راس��تاي 
نزدیک��ي دو فرهن��گ ایراني و 

آلماني برگزار شده است. 
 كتاب ت�ازه  محمدعلي 
سپانلو منتشر شد. این دفتر 
ش��عر، »گزید ه منظومه افس��انه 
شاعر گمنام« نام دارد كه از سوي 

نشر افق به چاپ رسیده است. 
 حسین س�ناپور رمان 
تازه اي نوش�ت. ن��گارش این 
رم��ان كه هن��وز اس��م دقیقي 
ندارد، تمام ش��ده و سناپور در 
حال بازنویس��ي آن اس��ت. این 
كتاب داس��تان آدم ه��اي امروز 
اس��ت كه در یك بیمارس��تان 

روایت مي شود. 
 فیل�م جدي�د به�رام 
توکل�ي اواخر آب�ان آماده 
مي شود. این فیلم كه »آسمان 
زرد ک��م عمق« نام دارد مرحله 
تدوین خود را به پایان برده و تا 
چن��د روز آینده صداگذاري آن 

هم به پایان مي رسد.
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گزارش��ي درب��اره پ�رمخاط�ب تري�ن هاي ح�وزه ص�دا

 جشن خانه موسیقي در برج میالد 
لغو شد

خانه موسیقي ایران كه قرار بود 17 مهرماه سیزدهمین سالگرد تأسیس 
خود را در برج میاد جشن بگیرد، برنامه اش توسط برج میاد لغو شد.

حمیدرضا عاطفي، مدیر اجرایي خانه موس��یقي در این ب��اره توضیح داد: 
جشن خانه موسیقي ایران توسط برج میاد لغو شد و متأسفانه برج میاد هیچ 
دلیلي به ما ارائه نداده اس��ت. او ادامه داد: در تدارك هس��تیم كه جشن خانه 
موسیقي ایران فردا شب در تاالر وحدت برگزار شود و تا آخر وقت اداري امروز 
منتظر جواب تاالر وحدت خواهیم ماند. اما اگر جوابي از سوي تاالر وحدت تا 

آخر امروز به ما ارائه نشود، جشن به تاریخ دیگري موكول خواهد شد.
از سوي دیگر مدیرعامل برج میاد توضیح داد: خانه موسیقي ایران براي 
برگزاري جشن 17 مهرماه هیچ گونه مجوزي به برج میاد ارائه نداده است.
فرزاد هوشیار همچنین گفت: ما روز گذشته به خانه موسیقي نامه كتبي 
نوش��تیم و اعام كردیم كه اگر مجوزهاي خود را تحویل ندهند، برنامه شان 
لغو مي شود و این نامه خطاب به رئیس خانه موسیقي بود اما از آنجا كه آنها 

طي زمان اعام شده مدارك خود را تحویل ندادند، برنامه شان لغو شد.

قي
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مو

با پخش تصاوی��ري از آخرین كارگاه تئاتري 
حمید س��مندریان ، همایش كارگاه هاي متمركز 
تئاتر »مكتب تهران« ب��ه كار خود پایان داد. در 
مراس��م اختتامیه این همایش ك��ه 15 مهرماه 
برگزار ش��د، برگزیدگان این همایش به انتخاب 

هنرجویان شركت كننده در آن معرفي شدند.
در ای��ن برنام��ه كه ب��ا حض��ور هنرمنداني 
همچون رویا نونهالي ، حمید پورآذري ،  محمدامیر 
یاراحمدي و اعضاي »مكتب تهران« برگزار شد ، 
حمیدرضا اردالن � معاون هنري خانه هنرمندان 
ایران- كه در برپایي این همایش همكاري داشته 
است، در سخناني گفت: فضاي تئاتر كشور قدري 
دچار ُكندي در كمیت و كیفیت اس��ت و ظاهراً 
میان جامعه تئاتري و جامعه اداره كننده كش��ور 
این تواف��ق صورت نپذیرفته ك��ه تئاتر مي تواند 
از بس��یاري آس��یب هاي سیاس��ي و اجتماع��ي 
جلوگیري كند. در بخش دیگر این مراسم، نتایج 
داوري هنرجویان این همایش به شرح زیر اعام 

شد: در بخش نمایش��نامه خواني،  محمد مهدي 
هوش��یار جایزه اول،  فریبرز واح��دي جایزه دوم 
را دریافت كردند و جایزه س��وم به طور مشترك 
به فرش��اد جعفري و علي خضري اهدا ش��د. در 
بخش نمایشنامه نویس��ي: فرشاد جعفري جایزه 
اول را دریافت كرد و سیدمحمد مهدي هوشیار 
و علي خضري به ترتیب جایزه هاي دوم و س��وم 
را گرفتن��د. در بخش بازیگ��ري، وحید ملكي به 
عن��وان برگزیده اول،  روح اهلل زندي فرد به عنوان 
برگزیده دوم و ایمان موسوي به عنوان برگزیده 
س��وم انتخاب ش��دند. در بخش كارگرداني: آریا 
افشار و احس��ان عرفاني به طور مشترك جایزه 
اول را گرفتن��د ، آزاده آبادپ��ور و الیاس باقري به 
طور مش��ترك جای��زه دوم و علي خضري جایزه 

سوم این بخش را دریافت كردند.
همچنین دو نمایش »احتضار شني ماكان« 
و »رابط��ه عل��ي« به عنوان دو اث��ر برگزیده این 

همایش معرفي شدند.

همايش مكتب 
تهران با ياد 
سمندريان 
تمام شد

اتر
تئ

مـوسيقــــــــي 
همچنـان آواز مي خوانـد


