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همچنـانآواز ميخوانـد

هرچ��ه به روزه��اي پايان��ي مهر
نزديكت��ر ميش��ويم ،ح��ال و هواي
پائيزي بيش��تر نمايان ميشود .حال
و هوايي ك��ه خبري از رد پاي آن در
عرصه موس��يقي نيس��ت .شايد فصل
تابس��تان و تعطيالت به پايان رسيده
باشد اما موسيقي همچنان در همان
شرايط به فعاليت خود ادامه ميدهد.
فعاليتي ك��ه نم��ود آن را اين روزها
ميت��وان در انتش��ار آلبومهاي تازه و
اس��تقبال هنردوس��تان از موسيقي و
اهالي آن ديد.
امروز
گروه فرهنگي روزنامه
همچ��ون هفتههاي قبل در نظر دارد
پرفروشتري��ن آلبومه��اي منتش��ر
ش��ده و تازهترين آثار موس��يقايي كه
در اختي��ار عالقهمندان 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 ميزنيم
ت��ا از پرمخاطبترين و تازهترينهاي
موسيقي باخبر شويم.
نش��ر موس��یقی هرمس ،نخستين
مؤسسهاي است كه به سراغ آن رفتيم.
آلبوم «هف��ت گاه معل��ق» از فرخزاد
اليق كه چندي پيش «س��فر عسرت»

كه به س��راغ آن رفتيم تا شما را از پر
فروشتري��ن و تازهتري��ن آلبومهايش
باخبر كني��م« .لذت موس��يقي جاز»
كاري از ايم��ان جعف��ري اس��ت كه با
همكاري گروه ریو تریو در برزيل ضبط
شده اس��ت .اين آلبوم در قالب دو لوح
فش��رده منتشر ش��ده كه لوح نخست

آموزشي و لوح دوم نيز شنيداري است.
«لذت موس��يقي جاز» در نهايت تا دو
هفته ديگر وارد بازار موس��يقي كشور
خواهد ش��د .از پرفروشترينهاي اين
مؤسسه هم ميتوان به آلبوم «ميتراود
مهتاب» س��االر عقيلي با آهنگس��ازي
كي��وان س��اكت و آلب��وم موس��یقی

تجمع مردمی علیه اهانتکنندگان به پيامبر(ص) در همدان

نمايآخر

بازار اشیاء و اجناس قدیمی در اصفهان

گزارش دو آخر

ادبيات
تئاتر

همايش مكتب
تهران با ياد
سمندريان
تمام شد

هشت حافظپژوه در همایشهای حافظشناسی و نشستهاي
علمي حافظ ش��رکت ميكنند و درباره «مفهوم زمان و زمانه
از ديدگاه حافظ» مقاالت��ي را ارائه خواهند كرد .رئيس بنیاد
فارسشناسی از برپايي همایش بزرگ حافظشناسی 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 نمايش درميآيد.
طبيعي گفت :سير تاريخي تغيير و تحول آرامگاه حافظ ،سير
همايشها و بزرگداشتهاي برگزارشده در يادروز حافظ ،سير
تاريخي تأليفات و ش��رحهاي نگاشت ه شده بر ديوان حافظ و
همچنين سير بازديدهاي سران و سفيران كشورهاي مختلف
از حافظيه در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار ميگيرد.

با پخش تصاوي��ري از آخرين كارگاه تئاتري
حميد س��مندريان ،همايش كارگاههاي متمركز
تئاتر «مكتب تهران» ب��ه كار خود پايان داد .در
مراس��م اختتاميه اين همايش ك��ه  15مهرماه
برگزار ش��د ،برگزيدگان اين همايش به انتخاب
هنرجويان شركت كننده در آن معرفي شدند.
در اي��ن برنام��ه كه ب��ا حض��ور هنرمنداني
همچون رويا نونهالي ،حميد پورآذري،محمدامير
ياراحمدي و اعضاي «مكتب تهران» برگزار شد،
حميدرضا اردالن ـ معاون هنري خانه هنرمندان
ايران -كه در برپايي اين همايش همكاري داشته
است ،در سخناني گفت :فضاي تئاتر كشور قدري
دچار ُكندي در كميت و كيفيت اس��ت و ظاهراً
ميان جامعه تئاتري و جامعه اداره كننده كش��ور
اين تواف��ق صورت نپذيرفته ك��ه تئاتر ميتواند
از بس��ياري آس��يبهاي سياس��ي و اجتماع��ي
جلوگيري كند .در بخش ديگر اين مراسم ،نتايج
داوري هنرجويان اين همايش به شرح زير اعالم

شد :در بخش نمايش��نامهخواني ،محمد مهدي
هوش��يار جايزه اول ،فريبرز واح��دي جايزه دوم
را دريافت كردند و جايزه س��وم به طور مشترك
به فرش��اد جعفري و علي خضري اهدا ش��د .در
بخش نمايشنامهنويس��ي :فرشاد جعفري جايزه
اول را دريافت كرد و سيدمحمد مهدي هوشيار
و علي خضري به ترتيب جايزههاي دوم و س��وم
را گرفتن��د .در بخش بازيگ��ري ،وحيد ملكي به
عن��وان برگزيده اول ،روحاهلل زندي فرد به عنوان
برگزيده دوم و ايمان موسوي به عنوان برگزيده
س��وم انتخاب ش��دند .در بخش كارگرداني :آريا
افشار و احس��ان عرفاني به طور مشترك جايزه
اول را گرفتن��د ،آزاده آبادپ��ور و الياس باقري به
طور مش��ترك جاي��زه دوم و علي خضري جايزه
سوم اين بخش را دريافت كردند.
همچنين دو نمايش «احتضار شني ماكان»
و «رابط��ه عل��ي» به عنوان دو اث��ر برگزيده اين
همايش معرفي شدند.

تجسمي

تحت عن��وان «قطار مرموز» که ش��امل آث��ار هنرمندان زن
ایرانی است ،از تاریخ  5اکتبر به نمایش عموم درآمد .در این
بخ��ش منصوره فیضی ،مریم عنایتی ،کیمیا رهگذار ،روناک
کردستانی ،عادله فرزیندر و لیال میری حضور دارند .همچنین
کارگاههای نقاش��ی ،گرافیک ،عکاس��ی با استقبال خوبی از
س��وی عالقهمندان مواجه ش��د و تعداد شرکتکنندگان در
این ورک ش��اپها ،بیش از ظرفیت پیشبینی ش��ده بود به
طوری که احتم��ال تمدید کارگاهها وجود دارد .فس��تیوال
«  6هفته با هنر ایران» که از تاریخ  31ش��هریور گش��ایش
یافته ،تا  10آبان در شهر تورنتو ادامه خواهد داشت.

جشنواره تئاتر ماه
به سوي توليد محوري ميرود

دبير جشنواره تئاتر ماه توليد محوري را چشمانداز اصلي اين رويداد تئاتري
دانست و تثبيت گروههاي شهرستاني را يكي از دغدغههاي اصلي عنوان كرد.
رحم��ت اميني در جمع خبرنگاران ،نهمين دوره جش��نواره تئاتر ماه را به
منزله پيش��نهاد جدي��دي براي ديگر رويدادهاي تئاتر كش��ور در زمينه زمان،
ش��كل و ش��يوه برگزاري عنوان كرد .او همچنين گفت :دوره دهم جش��نواره
ني��ز با رويك��رد توليد متن پيش ميرود و پس از انتش��ار فراخوان ،ابتدا توليد
متون خواهيم داش��ت و اين روال احتماالً تا ديم��اه به طول خواهد انجاميد.
بنابراي��ن چند ماه فرصت براي اجراي خوب وج��ود دارد .رحمت اميني بحث
كيفيت را اولويت نخس��ت جشنواره امسال دانست و تركيب شورايي با حضور
عزتاهلل انتظامي ،مسعود دلخواه ،سعيد كشنفالح ،مهرداد راياني مخصوص و
اميردژاكام اشاره كرد كه داوري بخش بزرگسال را برعهده داشتهاند.
وي همچني��ن از حضور هنرمنداني از جمل��ه محمود رضا رحيمي ،حميد
رض��ا نعيمي و آرش دادگر در برپايي كارگاههاي نمايش��ي خبر داد و گفت :با
وجود زمان كم س��عي در تقويت گروههاي نمايشي داشتيم تا توليدات بهتري
به جش��نواره بيايد .همچنين تئاتر اس��تانها مورد توجه بود .زيرا اگر تئاتر در
استانها كمس�� و ش��ود ،ابتدا نمودش در تهران ديده ميشود و سپس در كل
كشور ،صحنه تئاتر نخواهيم داشت .همچنين علي قرباني دبير اجرايي جشنواره
نيز در ادامه اين نشست به مباحث آماري پرداخت و گفت :هيأت انتخاب آثار
شهرستان رويكرد متفاوتي داشته تا كارهاي متفاوتي را برگزيند .در هر استان
 3متن در بخش صحنهاي 3 ،طرح خياباني و يك نمايشنامه كودك و نوجوان
انتخاب ش��د ك��ه در كل  2نمايش صحنه 2 ،كار خيابان��ي و يك اثر كودك و
نوج��وان به منطقه راه پيدا كرد .قربان��ي همچنين به  50ميليون كمكهزينه
گروهها اش��اره كرد و رقم جوايز جشنواره را نيز  80ميليون تومان عنوان كرد.
وي همچنين تعداد كل آثار جش��نواره را  36اثر خواند كه از  22تا  29مهرماه
در سالنهاي حوزه هنري به روي صحنه خواهد رفت.

جشن خانه موسيقي در برج ميالد
لغو شد

موسيقي

«قطار مرموز» به راه افتاد

فس��تیوال « 6هفته ب��ا هنر ایران» با هدف شناس��اندن
نس��ل جدیدی از هنرمندان ایرانی در میان استقبال پرشور
هنردوس��تان و چهرههای 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 میگذارد،
در  3بخش هنرهای تجسمی ،سینما و کارگاههای آموزشی
در تورنتوی کانادا در حال برگزاری است.
اين نمایش��گاه هنرهای تجس��می که در گالری کویین
برپاس��ت ،از  4بخ��ش تش��کیل ش��ده که بخش س��وم آن

گزارش سه آخر

رئي��س بنياد فارسشناس��ي با اع�لام برنامهه��اي روز
بزرگداشت حافظ ،گفت :پرداختن به حافظ زمان نميشناسد،
چرا كه حافظ به عنوان مؤلفه جداييناپذير هويت اسالمي ـ
ايراني ما متعلق به همه دورههاست.
منصور طبيعي در نشس��تي براي یادروز حافظ بيان كرد:
امس��ال ش��انزدهمین دوره ی��ادواره حافظ در ش��يراز برگزار
ميشود که به اين مناسبت برنامههای متنوع فرهنگي هنري
پيشبيني شده است .او از حضور حافظپژوهان كشور روسيه
در نشس��ت علمي يادروز حافظ خب��ر داد و افزود :تعدادي از
حافظپژوهان كشورهاي ديگر براي شركت در نشست علمي
يادروز حافظ دعوت شدهاند كه تاكنون حضور حافظپژوهان
كشور روسيه در اين مراسم قطعي شده است .طبیعی گفت:

«ایس��تگاه بل��وز» كاري از محمدرضا
سبکتکین اش��اره كرد .مؤسسه آوای
بارب��د يك��ي ديگر از مؤسس��ات فعال
در عرصه موس��يقي بود كه به س��راغ
آن رفتي��م .از پرفروشترين آلبومهاي
موسيقي اين مؤسسه ميتوان به آلبوم
تصويري كنسرت «سيمرغ» با صداي
همايون شجريان با آهنگسازي حميد
متبس��م اش��اره كرد .آلب��وم «حريق
خزان» علي رضا قرباني با آهنگسازي
مهيار عليزاده ،آلبوم «در حلقه سوداي
تو» تكنوازي دف از مهراد كريم خاوري
و آلبوم «سحر ساز» ويولن استاد پرويز
ياحق��ي از ديگر آثار پرفروش اس��ت.
آلبوم تصويري «سيمرغ» عالوه بر آن
كه در زم��ره پرفروشترين آلبومهاي
اين مؤسس��ه اس��ت ،از آثار تازه نيز به
شمار ميآيد.
مؤسس��ه فرهنگی -هن��ری ماهور
آخرين مؤسسهاي بود كه به سراغ آن
رفتي��م .از تازهترين و پرمخاطبترين
آثار موسيقايي اين مؤسسه هم ميتوان
به اين آلبومها اشاره كرد؛ مجموعهاي
با عن��وان «به ياد اس��تاد عل��ي اكبر
شهنازي» با تار صهبا مطلبي و تمبك
پژمان حدادي« ،بداههسازي» تار علي
كاظمي و س��نتور س��عيد كردمافي،
مجموعه «درآمد دوم» قطعات ضربي
از ژان دورين��گ و «رديف آوازي» به
روايت ابراهيم بوذري.
گفتني اس��ت ك��ه تا پاي��ان هفته
نمايش��گاه و فروش��گاه محص��والت
موس��يقي و آث��ار ش��نيداري در خانه
هنرمن��دان برپ��ا بوده اس��ت و ش��ما
ميتواني��د آثار پرمخاط��ب و برگزيده
اين گزارش را در آنجا به راحتي تهيه
كنيد..
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او به خوانندگی شهرام ناظری منتشر
ش��د .يكي از پرفروشتري��ن توليدات
چن��د وق��ت اخير اي��ن مؤسس��ه به
ش��مار ميآيد كه زمان چنداني هم از
انتشارآن نميگذرد .آلبوم ديگري كه تا
چهارشنبه هفته آينده شاهد انتشار آن
خواهيم بود ،آلبوم «از انعكاس شهرهاي
دور» اس��ت .آلبومي بي كالم از پيمان
يزداني��ان« .چنگ و س��رود» س��هيل
نفيسي هم از جمله پرفروشترينهاي
اين مؤسسه به شمار ميآيد.
دومي��ن مركزي كه به س��راغ آن
رفتيم ،مرکز موس��یقی بتهوون يكي
از قدیمیترین فروشگاههاي موسیقی
كش��ورمان ب��ود .آلب��وم «ب��اروک تا
م��درن» گيتار كالس��يك از محمد
المعي ،آلبوم «ورن» ساخته کیاوش
صاحب نس��ق ك��ه موس��يقي مدرن
محس��وب ميش��ود ،آلب��وم« حريق
خزان» با ص��داي عليرضا قرباني و با
آهنگس��ازی مهیار علیزاده و كنسرت
تصوي��ري «س��يمرغ» از هماي��ون
شجريان هم از پرفروشترينهاي اين
فروشگاه موسيقي به شمار ميآيند.
مؤسس��ه فرهنگي -هنري رهگذر
هف��ت اقلیم ،مؤسس��ه ديگري اس��ت

برنامههاي روز بزرگداشت حافظ اعالم شد

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

آئين افتتاحيه هفته هنر مازندران شامگاه روز گذشته در فرهنگسراي
نياوران برگزار شد .در اين مراسم سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد
اس�لامي با بيان اين که هنر يک زبان بينالمللي است ،گفت :با زبان هنر
بهعنوان يک زبان بينالمللي ميتوان فرهنگ ايران را به دنيا معرفي کرد.
وي افزود :هفته هنر ايران چند روز پيش از اين در روسيه برگزار شد و
زماني که ما براي برگزاري هفته هنر ايران در کشور روسيه بوديم هر کسي
آثار هنري و صنايع دستي ايران را ميديد برايش بسيار شگفتانگيز بود که
اين آثار با چه ظرافت و دقتي ساخته شدهاند.
حس��يني اضافه کرد :يک اثر هنري ميتواند پاسخي روشن
براي همه تبليغات منفي که عليه ما ميشود ،باشد .هنرمندان،
شاعران و نخبگان ما از قديم دعوت به صلح و دوستي ميکردند.
ادب و احترام هميش��ه از کالم ش��اعران ما ،نخبگان ما ،سينما،
تئاتر ،موس��يقي و هنرهاي تجسمي ما يافت ميشود و بهترين
راه مقابله با هجمه فرهنگي اين اس��ت که بتوانيم هنرمان را به
دنيا معرفي کنيم .او با اشاره به حضورش در بزرگداشتهاي مفاخر
و شعرا و هنرمندان مازندران در اين خطه گفت :من در زمان وزارتم
افتخار چند بار حضور در مازندران را داشتم .همين استان مازندران
به تنهايي کافي است که از ابتدا روحيه فتوت و غيرت و جوانمردي
در آن وجود داشته و اجازه نداده که حاکمان جور مثل عباسيان و ديگران در
اين سرزمين سلطه پيدا کنند و از ابتدا مردم اين ديار با اهل بيت پيامبر گرامي
اسالم پيوند ناگسستني داشتند.
حسيني بيان کرد :درباره بزرگان اين ديار هم کارهاي خوبي انجام شده
و دوس��تان همت کردند و اهتمام ويژهاي داشتهاند و بزرگداشت بسياري از
بزرگان را برگزار کردهاند تا به نس��ل جوان معرفي شوند .از جمله مراسمي
که براي طالب آملي برگزار شد و همينطور بزرگداشت سيد حيدر آملي که
هم حکيم و عارف بوده ،محمد بن جليل تبري مورخ بزرگ که بهعنوان پدر
تاريخ نگاري اسالمي معروف است و همين طور شخصيتهاي معاصر مانند
نيما يوشيج ،سلمان هراتي و بزرگاني مثل شيخ فضلاهلل نوري .تک تک اين
عزيزان را بايد بيشتر معرفي کنيم و همچنين خوب است که در اين محفل
يادي کنيم از عالمه حس��نزاده آملي و آرزوي صحت و س�لامت براي اين
حکيم و عارف داشته باشيم که شخصيتي وارسته و مايه مباهات است.
وزير ارش��اد تأكيد ک��رد :اميدوارم ک��ه هنرمندان ما بتوانن��د آداب و
سنتهاي اين سرزمين را حفظ کنند و اين هفتههاي هنري آينه و تابلويي
باشد از زيباييهاي اس��تان و از همه خوبيها و زيباييهايي که در استان
وجود دارد و الحمداهلل اين نقش را تاکنون ايفا کردهاند.
وي در پايان خاطرنشان کرد :ما هم در خدمت هنرمندان عزيز هستيم؛
هنرمنداني که روح تعهد را به تعبير امام عظيمالش��أن در روح انس��انها
ميدمند و بويژه هنرمندان خط��ه مازندران که همانطور که رهبر فرزانه
انقالب فرمودند مازندرانيها در مسائل مختلف پيشرو و پيشگام هستند.
عالقهمن��دان ميتوانند تا تاريخ  19مهرماه از نمايش��گاه آثار برگزيده
هنرهاي تجس��مي اس��تان مازندران در گالري ش��ماره يک فرهنگسراي
نياوران ديدن به عمل آورند.
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گزارش�ـي دربـ�اره پـرمخاطـبتريـنهاي ح�وزه صـدا

خاطره  2چخوف

اثر هنري پاسخي براي تبليغات منفي
عليه ماست
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رساله دلگشا  -عبید زاکانی

شمع سرگرم به تاج سرخویش است چرا
با چنین زندگیای کز سر شب تا سحر است
وحشي بافقي

خانه موسيقي ايران كه قرار بود  17مهرماه سيزدهمين سالگرد تأسيس
خود را در برج ميالد جشن بگيرد ،برنامهاش توسط برج ميالد لغو شد.
حميدرضا عاطفي ،مدير اجرايي خانه موس��يقي در اينب��اره توضيح داد:
جشن خانه موسيقي ايران توسط برج ميالد لغو شد و متأسفانه برج ميالد هيچ
دليلي به ما ارائه نداده اس��ت .او ادامه داد :در تدارك هس��تيم كه جشن خانه
موسيقي ايران فردا شب در تاالر وحدت برگزار شود و تا آخر وقت اداري امروز
منتظر جواب تاالر وحدت خواهيم ماند .اما اگر جوابي از سوي تاالر وحدت تا
آخر امروز به ما ارائه نشود ،جشن به تاريخ ديگري موكول خواهد شد.
از سوي ديگر مديرعامل برج ميالد توضيح داد :خانه موسيقي ايران براي
برگزاري جشن  17مهرماه هيچ گونه مجوزي به برج ميالد ارائه نداده است.
فرزاد هوشيار همچنين گفت :ما روز گذشته به خانه موسيقي نامه كتبي
نوش��تيم و اعالم كرديم كه اگر مجوزهاي خود را تحويل ندهند ،برنامهشان
لغو ميشود و اين نامه خطاب به رئيس خانه موسيقي بود اما از آنجا كه آنها
طي زمان اعالم شده مدارك خود را تحويل ندادند ،برنامهشان لغو شد.

دست آخر

براي «امين» حوالي رؤياي كودكي
هم پر از هنر اس��ت ،آنجا كه پدر
ملوديهاي به��اري را به لحن
جاودان مينواخت .هوا كمي تا
حدودي ابري به نظر ميآمد
و در ذهن پ��در خانه الفباي
جه��ان با حروف اصوات ش��كل
ميگرفت ،در ذهن پس��ر خانه اما
گوش دادن ب��ه آواها رمز موفقيت
ب��ود .بنابراين بايد س��مفوني پدر پا
ميگرفت ،رؤياهايش درست در لحظاتي كه
نتها به كلمات درميآمدند ،ميس��اخت،
جهان را پش��ت دنياي كودكانهاش ،تصوير
در تصوير ميدي��د و همه چيز
دس��ت در دس��ت ه��م او را در
مسير هنر قرار ميداد.
امي��ن زندگاني ،اما همچون
برادرش (اميد) چندان دلبسته
آواها و جهان صدا نماند .صداي
موسيقي را شنيده بود ،اما رنگ
نتها ،تصوير نهفته در پس هر
صدا ،ذهنش را درگير ميكرد.
بنابراين هم راه زندگياش از كنار مس��ير موسيقي ميگذشت ،هم
تحصيالتش به كتابهاي ديگري ميرس��يد .او تئاتري ش��د .خودش
ه��م خوب به ياد دارد كه آن س��ال در «همس��رايان» محمود عزيزي
چه تجربياتي كس��ب كرد .ش��ايد از خودش هم كه بپرسي ،افتخارات
تئات��رياش را ب��ا  2خچوف مث��ال بزند .اول جايي ك��ه انگار در ذهن
هنرمند ج��وان« ،مرغ دريايي» آنتوان چخوف به پرواز درميآمد ،دوم
عصري بود كه او از «زير گذر سقاخونه» ميگذشت و به كلمات آنتوان
چخ��وف ايران پناه ميبرد .ب��ازي امين زندگاني در آن متن مش��هور
مرحوم «اكبر رادي» سرش��ار از خاطره است .زندگاني درست  7سال
پيش به عنوان بهترين بازيگر جشنواره تئاتر فجر انتخاب شد .او البته
در س��ينما و تلويزي��ون كارش را همواره توس��عه داد .او روزهاي اخير
به روس��يه رفت و در مراس��م هفته فرهنگي ايران در س��نپترزبورگ
شركت كرد.

شخصی خانهای به کرایه گرفته بود .چوبهای سقف آن بسیار صدا میکرد .صاحب خانه را خبر دادند تا مرمتش کند.
او پاسخ گفت :چوبهای سقف ذکر خداوند میکنند.
گفت نیک است ا ّما میترسم که این ذکر به سجود بینجامد.

واژهه��ا ب��ا فكر او رش��د ميكنند و
ب��ه بلوغ ميرس��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 واژهه��اي بيگانه
از س��وي مترجمان گفته است« :من
فكر ميكنم هيچ زباني در دنيا خالص نيست .درآميختگي با
زبانهاي ديگر اجتنابناپذير و همچنين مفيد و مؤثر است.
اما ما نبايد بگذاريم نحو زبان انگليس��ي يا هر زبان ديگري
بر زبان ما مس��لط شود .سرهنويسي فارسي درست نيست،
اما نبايد زبانهاي بيگانه اساس زبان فارسي را متأثر كند».

نگين

زندگي ،پيچيدگيهاي زيادي دارد كه يافتن آنها گرچه دشواريهايي
به همراه دارد ،اما در نهايت آگاهي حاصل از آن شيريني ويژهاي را به وجود
ميآورد .کتاب «شوهر معمولی من» نوشته سمیرا سامانی ،دربرگیرنده چند
قطعه داستانی گزارش گونه است که از زبان یک راوی زن گفته میشوند.
اين كتاب را انتشارات كالغ منتشر كرده است.

ب��ا قل��م و مرك��ب ب��ه دي��دار
كهكشانهاي فكر و انديشه ميرود.
غالمحسين اميرخاني استاد برجسته
خوشنويس��ي سالهاس��ت كه در
قله ،مقابل هن��ر ايراني به كرنش
نشس��ته اس��ت .رئيس پيش��ين
انجمن خوشنويسان ايران در آئين
رونمايي كتابه��اي «رنگ و ني» و
«گلستان بسماهلل» 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 جديتر و با پشتيباني بيشتر باشد.
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نق��ش در براب��ر او ت��اب مقابل��ه و
سركش��ي ن��دارد .امي��ر جعف��ري
بازيگري است كه از تئاتر تا سينما و
از سينما تا تلويزيون را با سرعت بال
زده اس��ت .او گرچه در سريالهاي
تلويزيون جاي��گاه خود را پيدا كرده
ام��ا همچن��ان ب��ه تئات��ر نيمنگاهي
ميان��دازد .جعفري قرار اس��ت در
نمایش «ترن» به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی
نیم��ا دهقان بازي كند .در این نمایش نزدیک به  20بازیگر
حضور دارند که از میان آنها میتوان به مهراوه ش��ریفینیا،
حسین پاکدل ،شهرام حقیقتدوست ،فرزین صابونی ،نیما
رئیسی ،علیرضا محمدی ،الهام کردا و سینا رازانی اشاره کرد.

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
خانوادهاشموفقترينگروهموسيقي
كش��ور را تش��كيل داده .اين گروه
قرار است  20و  21مهرماه در برج
ميالد تهران برنامه اجرا كند .كامكار
در نشست خبري اين كنسرت گفته است :اين كنسرت كه
«كنس��رت  91كامكارها» ن��ام دارد ،فكر ميكنم كار جذابي
باش��د و در واقع قطعات متنوعي را براي شنوندگانمان در
نظر گرفتهايم .ادعايي در زمينه نوآوري نداريم اما ش��كل
ديگ��ري به قطعاتم��ان داده و آنه��ا را اج��را خواهيم كرد.
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ارزيابي غبرايي

 8نماي�ش صحنهاي و
خياباني آغازگر جش�نواره
تئاتر كودك است .نوزدهمين
دوره اين جش��نواره ،با آثاري از
حسن معجوني ،نيما بيگلريان،
محس��ن پورقاس��مي ،س��عيد
تش��کري و مرضيه درخشان از
ام��روز در هم��دان كار خود را
آغاز ميکند.
گروه « ُکر فيالرمونيک
ايران» برنامه اجرا ميكند.
اي��ن كنس��رت ب��ه رهب��ري
«عليرض��ا ش��فقي ن��ژاد» و به
هم��ت انجم��ن روانشناس��ان
کودک 19 ،مهر در تاالر وحدت
اجرا ميش��ود .اجراي قطعاتي
از موتزارت ،هن��دل ،کارل اُرف
و حش��مت س��نجري در کنار
قطعات فولكلور ايراني از جمله
برنامههاي اين کنسرت است.
 24نمايش�گاه كت�اب
در اس�تانهاي كشور برگزار
ميش�ود .عل��ي اس��ماعيلي
سرپرست معاونت امور فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي
كه در آئين گش��ايش هشتمين
نمايش��گاه كتاب اس��تان قزوين
سخن ميگفت با اعالم اين خبر
افزود :رهبر عظيمالش��أن انقالب
خ��ود از خبرگان در حوزه نش��ر
هستند و معاونت امور فرهنگي نيز
در راستاي تحقق منويات ايشان
تمام تالش خود را خواهد كرد.
نوزدهمي�ن ش�هر
تاريخ�ي اي�ران ب�ه تهران
ميآيد .آئين گشايش همايش
«نوزدهمي��ن ش��هر تاريخ��ي،
فرهنگي و مذهبي اروميه» روز
دوشنبه  17مهر در فرهنگستان
هنر برگزار ميشود .اين همايش
براي معرفي يكي از هزار ش��هر
ايراني اس��ت كه داراي تمدن و
قدمت چند هزارساله است.
نخس�تين جش�نواره
بينالمللـي فيلـم شـهداي
جهاد علمي برگزار ميشود.
فراخواناينجشنوارهمنتشرشده
است و عالقهمندان براي كسب
اطالعات بيش��تر به وبس��ايت
 www. shje. irمراجعه كنند.
داوران جاي�زه «معمار
 »91معرف�ي ش�دند .آثار راه
يافته به اين جايزه توسط هيأت
ايران��ي و خارجي متش��كل از
«خوزه ماري��ا دچورتي چاگا»،
فرام��رز ش��ريفي ،عل��ي اکب��ر
صارم��ي و ش��اميل محمدزاده
داوري ميشود.
گـــ�روه قمـــر در
كنس�رواتوار چايكوفسكي
كنس�رت ميدهد .اين گروه
موس��يقي به سرپرس��تي نويد
دهقان اواخر مهرماه در ش��هر
مس��كو برنام��ه خ��ود را اج��را
خواهد كرد.
فصل�ي جديد در موزه
هنرهاي ملي آغاز ميشود.
مديركل امور موزهه��ا و اموال
منقول تاريخي سازمان ميراث
فرهنگ��ي و گردش��گري گفت:
اي��ن م��وزه  18ي��ا  19مهرماه
در خانه اصلي خ��ود در وزارت
ارشاد بازگشايي ميشود.
نمايــ�ش ايرانـي در
جش�ــنواره بينالمللــي
قزاقس�تان برگزيده ش�د.
نمايش«يك سفر رؤيايي» كار
حامد زارع��ان بهعنوان بهترين
نمايش خياباني اين جش��نواره
انتخاب شد.
کنگ�ره بزرگداش�ت
حافظ در آلمان برگزار شد.
در اين مراسم ،شيخعطار سفير
ايران در آلمان گفت :اين رويداد
ب��زرگ فرهنگ��ي در راس��تاي
نزديک��ي دو فرهن��گ ايراني و
آلماني برگزار شده است.
كتاب ت�از ه محمدعلي
سپانلو منتشر شد .اين دفتر
ش��عر« ،گزيده منظومه افس��انه
شاعر گمنام» نام دارد كه از سوي
نشر افق به چاپ رسيده است.
حسين س�ناپور رمان
تازهاي نوش�ت .ن��گارش اين
رم��ان كه هن��وز اس��م دقيقي
ندارد ،تمام ش��ده و سناپور در
حال بازنويس��ي آن اس��ت .اين
كتاب داس��تان آدمه��اي امروز
اس��ت كه در يك بيمارس��تان
روايت ميشود.
فيل�م جدي�د به�رام
توکل�ي اواخر آب�ان آماده
ميشود .اين فيلم كه «آسمان
زرد ک��م عمق» نام دارد مرحله
تدوين خود را به پايان برده و تا
چن��د روز آينده صداگذاري آن
هم به پايان ميرسد.

