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کیهانکلهر،نوازندهپرآوازهکشورمانامروز 58سالهمیشود
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حمایت دهها نویسنده انگلیسی ازتحریم رژیم صهیونیستی

دیپلماتکارکشتهنغمههایایرانی
ِ
ُ

 70نفر از نویسندگان و ناشران بریتانیایی از اقدام سالی رونی ،خالق پرفروشترین رمان این
کشور که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین حاضر به واگذاری امتیاز چاپ کتابش به یک ناشر
صهیونیست نشده بود ،پشتیبانی کردند

گفتوگوبا استادشهرامناظریوکیوانساکتدرزادروزاعجوبهموسیقیسنتیکهافتخاراتجهانیمتعددیرانصیبایرانکرد هاست
اکرم انتصاری -کیهان کلهر هنرمندی است
کهمیتوانبهافتخاراووهنرشایستادومدتها
دستزد.شایداگردنیایموسیقیشبیهالمپیک
بود،حسمانبهاوشبیهقهرمانهاییبودکهبعد
از ُبردهای پیاپی ،روی سکوی اول میایستند و
حسی توام با شوق و غرور به ما هدیه میدهند.
کیهان کلهر مدتهاست با کمانچهنوازیهای
درخشانش روی صحنه ،یکی از پرچمداران
میراثهنریما دردنیاست؛دیپلماتیکهکارش
انتشار نغمههای ایرانی در اقصی نقاط عالم
است .کیهان کلهر با سازش ،خانه یکی است؛
بهطوریکهکمانچهبااووکیهانباکمانچهتعریف
میشود .امروز ،سوم آذرماه ،این هنرمند نامدار
عرصه موسیقی 58،ساله میشود و این مطلب
دربــاره مسیری است که در طول این سالها و
در خدمت به موسیقی اصیل ایرانی پیموده و
نیز ،گفتوگویی است با شهرام ناظری و کیوان
ساکت که سابقه آشنایی و همکاری طوالنی با
کیهان کلهر دارنــد ،دربــاره نقش او در اعتالی
موسیقیکشورما.
▪اندکاندکجمعمستان...

مسیر کیهان کلهر در موسیقی بـه نام
بزرگان گره خورده است .کودکی
و نوجوانی کیهان در کرمانشاه
گذشت ،تا اینکه در سالهای
ابتداییجنگتحمیلیبههمراه

خانواده به تهران کوچید و با گروه هنری «شیدا»
بهسرپرستیمحمدرضالطفی،نوازندهبرجسته
تارآشناشد.باسفرکیهانکلهربهایتالیاوکانادا،
برای ادامه تحصیل در رشته آهنگسازی ،برگ
دیگری در زندگی هنری او رقم خورد و کیهان
در رفت و برگشتهای چندساله خود به کانادا
و ایران ،با گروه کامکارها ،زندهیاد محمدرضا
شجریان و شهرام ناظری روی صحنه رفت و با
علیرضا افتخاری و ایرج بسطامی نیز ،در قامت
آهنگسازهمکاریکرد.فهرستهمشانهشدن
اوباسرآمدانموسیقیایرانی،گواهشوریدگیو
سرپنجههایشگفتاودرکمانچهنوازیاست.
▪جاندگربارهبهکمانچه

اولین نشانههای کمانچه را میتوان در کتاب
موسیقیالکبیر ابونصرفارابی یافت .ردپای
کمانچه در دوره صفویه و قاجاریه پررنگتر شد،
تااینکهبهدهه 30وبهعلیاصغربهاری،حسین
یاحقیوبعدازآنبهاردشیرکامکاروکیهانکلهر
رسیدوبهاینشکل،کمانچهازکنجعزلتبیرون
کشیدهشد.درآمیختگیکیهانکلهرباکمانچه،
بهقدریشورانگیزبودکهبهسبکوشناسنامهاو
نتازهایبهکمانچهداد.نشانههای
بدلشدوجا 
این توانمندی در آهنگسازی و نوازندگی
برای آلبوم «شب ،سکوت ،کویر» آشکار
اســت .در واقــع کیهان کلهر ،صدای
کمانچه شد .او در آلبوم «شهرخاموش»
که با هنرمندی نوازندههای برجسته
خارجی یک آلبوم بینالمللی اســت ،اما
نشانازموسیقیسنتیایرانیدارد،توانست
گوشهای از قــدرت این ساز و موسیقی
وطنشرابهنمایشبگذارد.
▪ســـاز ایـــرانـــی ب ــر صحنه
جهانی

موسیقی ایــرانــی تا به امــروز
هنرمندان توانمندی به خود
دیدهاست ،اما جمع اندکی از
آنان توانستهاند روی صحنه
جهانی مــعــرف هنر خود
باشند .کیهان کلهر یکی از
هنرمندانیاستکهتوانسته
خود و کمانچه را به عنوان
نشانه و نمادی از موسیقی
ایرانی به جهان معرفی کند.
حضور او در گروه راه ابریشم

باکیهانکلهرمدتزیادیحدود
هفتتاهشتسالدرگروه
دستانکارمیکردیم .کارنامههر
هنرمندیمشخصاستوهمهاز
کارهاییکهاودرداخلودرخارج
دارد،اطالعدارند

کیهان کلهر با کنسرتهای
ارزشمند در نقاط مختلف دنیا،
نقش بسیار موثری در معرفی
و نشان دادن زیباییهای ساز
کمانچه و موسیقی ایرانی داشته
است

و کمانچهنوازی سحرانگیزش در آلبوم «مرا به
خانه بخوان» ،گواه توانمندی او در این زمینه
است .کلهر به واسطه حضور در این آلبوم ،برنده
جایزه ِ
«گ ِرمی»سال 2017کهمعتبرترینجایزه
موسیقی جهان است ،شد .وی در سال 2004
هم یکبار نامزد دریافت این جایزه شده بود .به
این ترتیب ،او موسیقی ایرانی را دوباره به جهان
و دنیای معاصر غرب معرفی کرد .دونوازیهای
اوبانوازندگانبرجسته،ماننداردالارزنجاننیز
درسالهایگذشته،باعثاقبالبیشترمردمبه
کمانچهوهنرکیهانرویصحنهشدهاست.اوبه
دلیلتسلطوذوقهنریاشدرنواختنکمانچه،
نوآوری بیوقفه و همکاری برای ابداع زبانهای
جدید موسیقایی و شناساندن موسیقی سنتی
و کالسیک ایرانی به مردم دنیا ،جایزه جهانی
وومکسرادرسال 2019ازآنخودکرد.

کار میکردیم .هر فردی با توجه به شایستگی
خودجلومیرودوکارنامههرهنرمندیمشخص
است و همه از کارهایی که او در داخل و در خارج
دارد،اطالعدارند».

▪کیهانبهروایتاستادشهرامناظری

شهرامناظریاینروزهامشغولبهپایانرساندن
آلبومهای نیمهکاره خود است .آلبومهایی که
از سه ،چهارسال پیش در تدارک آنها بوده و با
شیوع کرونا متوقف شد .این خواننده سالهای
زیــادی را با کیهان کلهر ،در گروه «دستان» به
روی صحنه رفته است .این گروه در سال 70
شکلگرفتوبرحفظوگسترشموسیقیایرانی
اهتمامداشت.شهرامناظریدربارهاینهمکاری
وموفقیتهایکیهانکلهربهخراسانمیگوید:
«من در گذشته با بزرگان و اساتید زیــادی در
موسیقی همکاری داشتم .با کیهان کلهر مدت
زیادیحدودهفتتاهشتسالدرگروهدستان

▪یکهنرمندموفقجهانی

کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده برجسته تار و
سهتار ،کیهان کلهر را یک هنرمند موفق جهانی
میداند .او درباره تاثیر کلهر و ابعاد جهانی کار او
میگوید«:کیهانکلهردرشمارهنرمندانیاست
که توانستهاست کمانچه و در پی آن موسیقی
ایــرانــی را بیش از گذشته به مــردم کشورهای
دیگر بشناساند و زیباییهای این موسیقی را
بــرای آنهــا آشکار کند و خــب ،ایــن گــام بزرگی
اســت که او برداشتهاست .بهویژه همکاری با
هنرمندانسرشناسیمانندیویوماکهاینفعالیت
را پررنگتر کرد .در واقع همه کشورهای دنیا در
پی این هستند که موسیقی خود را به عنوان یکی
از مهمترین جلوههای فرهنگ و هنر ،به تمام دنیا
بشناسانندوعرضهوازاینطریق،وجههفرهنگی
بسیار چشمگیری در بین کشورهای جهان برای
خودشان ایجاد کنند و از طرفی فرهنگ و هنر
خودشان را هم گسترش دهند .نقش هنرمندان
میتوانددرنشاندادنجلوههایگوناگونوزیبای
فرهنگوموسیقیایرانبسیارتاثیرگذارباشد؛در
این سالها کیهان کلهر با کنسرتهای ارزشمند
درنقاطمختلفدنیا،نقش بسیارموثریدرمعرفی
و نشان دادن زیباییهای ساز کمانچه و موسیقی
ایرانیداشتهاست.برایاوآرزویسالمتیودوام
وموفقیتهایبیشازپیشدارم».

فروش «طرح پاییزه کتاب»  16میلیاردی شد
با گذشت سه روز از اجرای طرح
اخبار کتاب
پاییزه کــتــاب 1400و ورود به
روزچــهــارم ،بیش از  ۲۴۵هزار
نسخه کتاب به ارزش  ۱۶۱میلیارد و ۶۶۲
میلیون و  ۸۸۰هــزار و  ۳۲۳ریــال به فروش
رسید .به گزارش ایرنا ۹۸۴ ،کتابفروشی از
 ۳۱استان کشور در طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰
مــشــارکــت دارنــــد کــه از ایـــن تــعــداد۷۴۹ ،
کــتــابفــروشــی در مــراکــز اســتــانهــا و ۲۳۵

گروه ادب و هنر  -دهها نویسنده و ناشر سرشناس
انگلیسی با انتشار نامه سرگشادهای از دست رد
«سالی رونی» به سینه رژیم صهیونیستی ،حمایت
کردند .به گزارش ایرنا ،به نقل از گاردین ،سالی
رونــی ،نویسنده معروف ایرلندی ،چندی پیش
اعــام کرد در حمایت از مــردم مظلوم فلسطین
حــق ترجمه اثــر جــدیــدش را بــه یــک انتشارات
صهیونیستی نخواهد فروخت .حاال با گذشت
یـکمــاه ،نویسندگان سرشناسی چــون کامیال
شمسی ،مونیکا علی و چاینا میهویل از این تصمیم
به عنوان واکنشی درخور تقلید علیه بیعدالتیها
و ظلم به مردم فلسطین ،حمایت کردند.
▪پیوستن به «جنبش بایکوت»

سالی رونی ماه گذشته پس از آنکه از فروش حق
ترجمه اثــر جدیدش« ،دنیای زیبا کجایی؟» به
انتشارات صهیونیستی که نسخه عبری دو اثر قبلی
وی را منتشر کرده بود ،سر باز زد ،حمایت خود را از
جنبش بایکوت ،عدم سرمایهگذاری و تحریم رژیم
صهیونیستی ابراز کرد .جنبشی که به گفته رونی،
درتالش است به حمایت بینالمللی از سرکوب
فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی پایان دهد
و این رژیــم را بــرای پیروی از قوانین بینالمللی
تحت فشار بگذارد .وی در بخشی از بیانیهای که
دراینباره منتشر کرد ،نوشت که اگرچه ممکن
است این تصمیم به مذاق همه خوش نیاید ،اما از
نظر او ،همکاری با شرکتی که حساب خود را از
آپارتاید جدا نکردهاست و از حقوق مردم فلسطین
دفاع نمیکند ،کار درستی نیست.
▪اقدام صهیونیستها و واکنش نویسندگان

دو کتا بفروشی زنجیر های در سرزمینهای
اشغالی ،در واکنش به این تصمیم ،از کنار گذاشتن

کنارهگیری شجریان و پورناظری از پروژه «مست عشق»

کتا بفروشی در دیگر شهرهای استا نها ،تا
سوم آذرمــاه کتابهای تالیفی را با یارانه ۲۰
درصدی و کتابهای ترجمهشده را با یارانه ۱۵
درصدی عرضه میکنند .در طرح پاییزه کتاب
 ،۱۴۰۰سقف مجاز خرید سیصدهزار تومان و
سقف یارانه خرید برای هر خریدار شصتهزار
تومان تعیین شده است .این طرح در شهرهای
کمتربرخوردار از کتابفروشی ،به مدت  ۱۰روز
و تا دوشنبه هشتم آذر ادامه خواهد داشت.

همایون شجریان و
موسیقی
ســـــــــــهـــــــــــراب
پــــورنــــاظــــری ،بــا
انــتــشــار بیانیهای مــشــتــرک ،از
ســاخــت مــوســیــقــی مــتــن فیلم
ســیــنــمــایــی «مــســت عــشــق» به
کارگردانی حسن فتحی انصراف
دادند.
▪متن بیانیه

دومین جایزه داستان حماسی
فراخوان داد

140046976

دبیرخانه دومین جایزه داستان حماسی در قالب
داستانهای نیمهبلند و رمان ،فراخوان شرکت در
این رویداد را منتشر کرد .به گزارش ایرنا ،سیدحسین
شهرستانی ،مدیرگروه حکمت هنر پژوهشکده
فرهنگ و هنر اسالمی و عضو شورای سیاستگذاری
جایزه داستان حماسی دربــاره این رویــداد گفت:
حماسه و هنر حماسی نقطه پیوند استوار فرهنگ
ایرانی با ارز شهــا و اندیشههای انقالب اسالمی
است .دومین جایزه ادبیات حماسی فرصتی است
تا این پیوند خجسته با نیروی قصه و داستان بازیابی
شــود .در شرایط فراخوان دومین جایزه داستان
حماسی ذکر شده است که نویسندگان باید رمان و
داستان نیمهبلند خود را به ایمیل دبیرخانه جشنواره
یا به نشانی مشهد ،بین هاشمیه  ۲۰و  ،۲۲حوزه
هنریانقالباسالمیارسالکنند.دربخشداستان
نیمهبلند ،برای نفر اول ۱۵ ،میلیون تومان به همراه
تندیس و لوح افتخار؛ بــرای نفر دوم ۱۲ ،میلیون
تومان به همراه تندیس و لوح افتخار؛ برای نفر سوم،
 ۱۰میلیون تومان به همراه تندیس و لوح افتخار و در
بخش رمان ،یک جایزه  ۵۰میلیون تومانی به همراه
تندیس و لوح افتخار برای یک اثر برگزیده تعیین شده
است .آثار برگزیده به انتخاب دبیرخانه در قالب کتاب
منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر ،در متن این بیانیه آمده است« :با پایان پذیرفتن مراحل تدوین فیلم
سینمایی «مست عشق» در جلسهای با تهیهکننده محترم فیلم ،آگاهی یافتیم که
پروژه توان در اختیارگذاردن امکانات موردتوافق در گفتوگوهای آغازین ،جهت
ساخت موسیقی را دارا نیست و با نظر به حساسیت و عشق ما به نام و جایگاه حضرت
مولوی پذیرش هرگونه محدودیتی در خلق و تهیه موسیقی این اثر ناممکن مینمود.
پس بنا را بر این نهادیم که از همکاری در این پروژه کنارهگیری کنیم ».فیلم «مست
عشق» به کارگردانی حسن فتحی در ترکیه و درباره زندگی موالنا فیلمبرداری شد
و قرار بود موسیقی فیلم توسط همایون شجریان و سهراب پورناظری ساخته شود.

موراکامی برای تیشرتهایش کتاب مینویسد!
هــــــــــاروکــــــــــی
ادبی
مـــــوراکـــــامـــــی،
نویسنده مشهور
ژاپنی ،در مجموعه مقاالت جدید
خود ،رابطهاش با لبا سهایی را
که در طول یک عمر سفر به دست
آوردهاست ،بررسی میکند .به
گزارش ایبنا ،او در گفتوگویی با
نیویور کتایمز گفت :حقیقتا
هرگز قصد نداشتم مجموعه تیشرت داشته باشم .اینطور بود که فقط یک پیراهن
میدیدم و فکر میکردم «به نظر جالب است» و آن را میخریدم ،و بعد یکی دیگر.
بهعالوه دیگران هم به من تیشرت هدیه میدادند .همانطور که آنها را در کشوها
ذخیره میکردم ،پیش از آنکه بفهمم ،انبوهی از تیشرت روی دستم مانده بود.
حتی االن هم اساس ًا برای استفاده روزانــه تیشر تها را انتخاب میکنم .این
لبا سها معموال مقرون به صرفهاند و خریدشان آســان اســت .هرگز بر اساس
برنامهریزی قبلی آ نهــا را جمع نکردم .همهچیز به طور اتفاقی پیش رفت.
بدونتردید هرگز هم به ذهنم خطور نکرده بود که از آنها برای نوشتن یک کتاب
استفاده کنم.

آثار رونی از قفسههای خود خبر دادنــد .اما حاال
 ۷۰نویسنده و ناشر ،با امضای نامهای از تصمیم
این نویسنده حمایت کردهاند .در این نامه آمده
است :هنرمندان فلسطینی از همکاران خود در
جهان خواستهاند به همدستی در نقض حقوق
بشر به دست رژیم صهیونیستی پایان دهند و این
برای بسیاری از ما یک وظیفه اخالقی روشن است.
بنابراین ،خــودداری سالی رونــی از امضاکردن
قرارداد با یک انتشارات در آن رژیم که آثار وزارت
دفاع این رژیم را میفروشد ،یک واکنش شایان
تقلیدبرایاعتراضبهبیعدالتیهایتحمیلشده
به فلسطینیان است .در این نامه به گــزارش ماه
آوریل دیدهبان حقوق بشر دراینباره که سیاستها
و عملکرد صهیونیستها در قبال فلسطینیان،
مصداق ارتکاب جنایت آپارتاید است ،اشاره شده
و همچنین این حقیقت که رونی یکی از ۱۶هزار
امضاکننده نامهای علیه آپارتاید بود که در ماه
مه منتشر و خواستار توقف فــوری و بــدون شرط
خشونتهای این رژیم علیه مردم فلسطین شد .در
بخشی از این نامه آمده است :ما هم مثل او (سالی
رونی) به درخواست فلسطینیان برای اتحاد موثر
پاسخ میدهیم.
رمان «دنیای زیبا کجایی؟» سومین رمان سالی
رونی است که در ماه سپتامبر(شهریور )۱۴۰۰
منتشر شد و در پنج روز اول انتشار با فروش بیش
از  ۴۰هــزار نسخه در صــدر فهرست کتا بهای
پــرفــروش انگلیس قـــرار گــرفــت .رونـــی اولین
نویسندهای نیست که به دالیل سیاسی از ترجمه
اثر خود به زبان عبری سرباز میزند .آلیس واکر،
برنده جایزه پولیتزر و نویسنده رمان «رنگ بنفش»
نیز ،در سال  ۲۰۱۲با ترجمه رمان خود به زبان
عبری مخالفت کرد ،چون رژیم صهیونیستی را
حکومتی مبتنی بر آپارتاید میدانست.

دیدگاه

کتابخانهها؛ تنها امید
گسترش کتابخوانی

مصطفی رحماندوست ،با اشاره به افزایش قیمت
کتاب و وضعیت اقتصادی خانوادهها گفت :تنها
امیدی که اکنون برای گسترش کتابخوانی وجود
دارد ،تجهیز و توسعه کتابخانههاست .به گزارش
ایرنا ،این شاعر و نویسنده بزرگترین مشکل حوزه
کتاب و کتابخوانی را مسائل اقتصادی دانست و
گفت :اوضاع اقتصادی خانوادهها اجازه نمیدهد
کتاب بخرند و شمارگان کتابها به شدت پایین
آمــده اســت .نویسندگان نه میتوانند بر اساس
حقالتالیف کتابها زندگی کنند و نه امیدی دارند
که کتابشان به چاپ بعدی برسد .وی افزود :از نظر
اقتصادی ،وضعیت خانوادهها خوب نیست و به
همین دلیل کتابی هم فروش نمیرود .کتاب هم
به قدری گران شده که خرید آن کاری غیرالزم به
نظرمیآید.بهتازگیکتابیازمنمنتشرشدهاست
که  ۸صفحه دارد و  ۶۵هزار تومان قیمت خورده
است .خودم خجالت میکشم این کتاب به دست
مردم میرسد .ولی بررسی که میکنم ،میبینم
چــارهای نیست ،ناشر هم باید پول کاغذ و چاپ و
انتشارکتابرادربیاورد.تنهاامیدیکهاکنونبرای
گسترش کتابخوانی وجود دارد ،تجهیز و توسعه
کتابخانههاست .من دبیری جایزه کتاب ماه و سال
کانون پــرورش فکری را به این دلیل قبول کردم
که حاصل آن به کتابخانهها میرود و کانون برای
تهیه کتابهای برگزیده و ارسال آن به کتابخانهها
تالش میکند .رحماندوست تأکید کرد :با توجه به
خانهنشینیهای دوران کرونا ،این کار هم ارتقای
فعالیتهای اجتماعی است و هم هزینهبر نیست
کهفشارمضاعفیبهخانوادهتحمیلشود.کتابها
را امانت میگیرند و برمیگردانند که خود یک راه
ارتقایمهارتفردیهمهست.

