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پروژه «سی»
دوباره اجرا میشود

شهرستاندیگررویصحنهمیرود.
کنسرتنمایش«سی»باصدایهمایونشجریانسالآیندهبرایدومینباردرتهرانونخستینباردرشیرازوچند
ِ
بهگزارشفارس،اینکنسرتنمایشبراساسسهداستانازداستانهایشاهنامه(زالورودابه،رستمواسفندیارورستموسهراب)از 16مردادماه
امسالتوسطموسسهدلآوازوبارانادرمجموعهفرهنگیتاریخیسعدآبادبهمدتسىشبرویصحنهرفت.

ناگهان شعر
ِ
هادی منوری
▪1

برگشته ام
از قطاری مرده
که جنازه هایش به ریلها چسبیده بود
و صدای مسافرانش
یخ زده بود.
برگشته ام
از سایه بانی گم شده
در بزرگراهی گیج
که خط کشی فراوان دارد.
برگشته ام
از خویش
اما چه فرقی می کند
برگشته باشی
یا به ریل های قطار چسبیده باشی
▪2

پروانه از پیله چه می خواهد
توازمن
و گل های قالی
از باغچه همسایه؟
هیچ پروانه ای
قفسی را به آسمان نمی برد.
یادت باشد
هوا که سرد بشود
آخرین دکمه پیراهنم را
خواهم بست.

شعر « 6410روز تنهایی» ،سروده پونه نیکوی
یادداشتی بر مجموعه
ِ

عشقآنسالها !
المیرا شاهان

نخستین بار که « 6410روز تنهایی» را روی میز غرفه
انتشارات شهرستان ادب در نمایشگاه کتاب تهران دیدم
که داغ و ترو تازه از زیر چاپ ،به نمایشگاه آورده بودند،
با خود فکر کردم  6410روز یعنی چه؟ حتی بی آن که
ورقی بزنم ،در ذهنم شروع کردم به محاسبه و ّ
حل این
معما و تقسیم این عدد به  365روز سال .می خواستم
بدانم این همه روز ،به هیئت چند سال و چند ماه و چند
قصه یکی دو سال نیست؛
قصهّ ،
روز در می آید؟ دیــدم ّ
 6410روز یعنی چیزی حدود هفده هجده سال! رقم
قابل توجهی بود؛ اگر این همه سال تنهایی ،متع ّلق به
«پونه نیکوی» ،شاعر سی و دو ساله این مجموعه باشد هم،
رقم قابل توجهی است ...کافی بود اندازه بیست و دو-سه
صفحه صبوری کنم تا برسم به نهمین غزل و بریده ای از
یک مصاحبه:
«میدونید  6410روز اسارت یعنی چی؟ کاش من و شما
حداقل یک روز یا فقط یک ساعت اسیر بودیم ،آن هم
هم ّ
نه در عراق ،بلکه توی چهاردیواری شهرمون ،خونهمون...
تا می فهمیدیم ،این که یه آدمی توی سن جوانی و حدود
یک سال بعد از ازدواج ،با داشتن یه پسر چهار ماهه میره
از وطن و ناموس ما دفاع کنه و  6410روز اسیر می شه،
یعنی چی؟  18سال حسرت نوشیدن جرعهای آب خنک
و یک لقمه نان. »...

و این ها را همسر شهید سرلشکر آزاده ،حسین لشکری
گفته بود و وجه تسمیه این کتاب شد .پونه نیکوی هم
تقدیم او کرده است:
زیباترین غزل این مجموعه را
ِ
جایی برای حرف نمیماند وقتی که بیقراری و دلتنگی
وقتی میان خانه خود با جنگ بی وقفه سال هاست که
میجنگی
گاهی به شکل آه میآید غم ،گاهی به شکل گریه ،زیاد و کم
عمری درآمده است به هر شکلی ،عمری درآمده است به
هر رنگی( ...ص )23
***
کم نخوانده و نشنیده ایم آثاری که برای سال های جنگ
سرودهاند .شاید بتوان گفت بعد از انبوه مجموعهشعرهای
عاشقانه که هر سال وارد بازار نشر می شوند ،کتاب های
داستان این حوزه بی شمارند .اگر مجموعه شعری
شعر و
ِ
هم کامل به این حوزه نپرداخته باشد ،الاقل یکی دوتایی
شعر مربوط به سال های دفاع در آن هست .بدون شک
هم به دلیل حمایتیاست که از آثا ِر مربوط به مقدسترین
سال های بعد از انقالب می کنند و این خوب است؛ اما
این همه سال حمایت از نوشته ها و سروده های پر تکرار
با مضامین کلیشه ای بــرای چیست؟ جز این است که
ِ
ادبیات پایداری ما در این چهل سال ،جز چند مجموعه
انگشت شمار در این حــوزه ،حرف تــازه ای بــرای گفتن
نــدارد و در جا می زند؟ هیچ اتفاق خوبی نیست که در
عرصه های مختلف هنری ،چه در سینما و تئاتر و چه در

▪3

یک تکه از ماه
در پیراهنت
یک فصل از خورشید
در دامنت
دست هایت اما
به دنبال فانوسی می گردد
که جهان را
روشن تر کند.
▪4

چنگیزی در روحم سرگردان
و
شمشیری بر رگ هایم
اما
عجیب نیست
اگر
دوستت داشته باشم.
▪5

االکلنگ
با جهانی آن طرف
و من
با جهانی این طرف
سنگین شده بودم
آن قدر که
جهان را باال کشیدم.

ما همه فارسی زبانیم

کوتاهیدرکانالتلگرامیخود،اقداماخیربیبیسیرایکی
ازترفندهایفارسیستیزانبرایجداساختنفارسیزبانان
دانست.اوباانتشارتصاویریازکتابهایدرسیافغانستان
نوشتهاست:
«مافارسیزبانیم
بی بی سی ،گویا در صفحه فیس بوک خود« ،فارسی» و
«دری» را از هم جدا کرده است و البته این از ترفندهای
دیرین فارسی ستیزان و حامیان آن ها برای جداساختن
فارسی زبانان از همدیگر است ،که البته کمترین ثمره آن
کوتاهکردندستفارسیزبانانافغانستانازمیراثومفاخر
کهنفارسیاست.مناینچندتصویرازکتابهایدرسی
افغانستاندرسالهایپیشرامنتشرکردمتاهمهباصدای
بلنداعالمکنیمکه مافارسیزبانیم».

...

هنرهای تجسمی

▪6

زیبایی در باران
پررنگ تر است
لب هایت اما
از هر طرف که نگاه می کنم
پیر می شوند
بیا
با ثانیه های باقی مانده
در انگشت هامان
رودخانه ای بسازیم
با کالف ابریشم
دریا
انتهای هر رودخانه نیست.
▪7

اندوه
همیشه با من است
روزها شانه اش می کنم
شبها اما
پریشان تر است
گاهی اندوهم را می چینم
دوباره اما
سبز می شود.
چه کسی گفته بود
نیست باالتر از سیاهی رنگی
اندوه من
به سپیدی می زند.

ادبیات و ...از صاحبان ایده های
ِ
حمایت
خالقانه و فکرهای نــو،
کمتری میشود....
« 6410روز تنهایی» را با بغض
خواندم .روایــت سال های انتظار
و دلتنگی و عشق زنان و مادرانی
که اگر آشنای آن ها نبوده باشیم
و از نـــزدیـــک شــاهــد روزهــــای
زندگی شان ،درک و تــصـ ّو ری از
آن ها نداریم .جنگ ،فقط روزهای
شلیک خمپاره و بیمارستان های
مجروحان دست و پا بریده
مملو از
ِ
نیست؛ جنگ ،تازه شروع مصیبت
نسل هاست ،شــروع نابینایی و
سرفههای نفسگیر و موجی شدن
جانبازهای اعصاب و روان ،شروع اثبات عشق زنان و ایثار
خانواده های آن ها و شروع اسارت پدرها یا یتیم شدن
کودکانی که بیگناهترینهای عالماند:
خدا کوه را آفرید ،خدا سنگ را آفرید
خدا عشق را آفرید ،دل تنگ را آفرید
خدا خواست عاشق شود ،تو را و مرا آفرید
جهان خواست زیبا شود ،خدا رنگ را آفرید...
زمین طاقتش طاق شد ،زمین سرخ شد داغ شد
شب دل بریدن رسید« ،طمع» جنگ را آفرید( ...ص 21
و پشت جلد)
و «پونه نیکوی» هم در  24غزل و 6ترانه این مجموعه ،ما
را به دل خانه های همین مردمان برده و عاشقانه ،و البته
مردان جنگ سروده است .چیزی که
هم زنانه و هم به زبان
ِ
شاید در تمام این سالها ،بسیاری از حرف زدن دربارهاش
طفره رفتهاند:
این پرستوی نام من هرروز از لبان تو آب مینوشد
تو صدا کن مرا که بسیار است فرق آوای دیگران با تو

(ص )12
و
غرق در موج می شوم هربار ،مرگ
می بارد از در و دیوار
مثل طفلی که خورده است زمین،
دستگیری تو( ...ص
چشم دارم به
ِ
)44
بــا ایــن ح ــال ،زنــی کــه نیکوی در
شعرهایش از زبان او حرف می زند،
زنی صبور با اهدافی متعالی است.
زنی که خود سهم بزرگی در حمایت
روحــی رزمنده های جنگ دارد و
بهراستی عاشق است!
نیکوی ،از نمادها و اصطالحات پر
تکرا ِر حوزه جنگ کاسته و کوشیده
است از واژگان رایج در شعر بسیاری از شاعران این حوزه،
مثل واژه های شهید ،خمپاره ،اسارت ،خون ،نارنجک،
بمب ،سنگر و ...جز در مواردی محدود ،استفاده نکند.
برای همین شاید در نگاه اول خواننده فکر کند با غزلی
صرف ًا عاشقانه روبه روست که در فضای پایداری نیست،
اما توانسته با اشاره های محدود یا به کارگیری حداقل
این واژگــان در تمام شعر و البته تمرکز بر ُبعد عاطفی و
موضوعاتفراموششدهجنگ،اثرگذاریبیشتریداشته
باشد .شاعر مجموعه « 6410روز تنهایی» با زبانی ساده
شعر سروده و خود را درگیر کوتاهی و بلندی وزن عروضی
نکرده است.
« 6410روز تنهایی» ،اردیبهشت امسال با شمارگان
 1000نسخه از سوی انتشارات شهرستان ادب به چاپ
رسید .پیش از این سه مجموعه شع ِر «انــار سبز ،زیتون
سرخ» (هزاره ققنوس)« ،دست های تو جوانه می زنند»
(بنیاد حفظ آثار) و «سر میگذارم به جنگل ،گیالن بیابان
ندارد» (هزاره ققنوس) از پونه نیکوی منتشر شد.

واکنش محمدکاظم کاظمی به اقدام اخیر رسانه انگلیسی
محمدکاظم کاظمی ،شاعر و پژوهشگر افغانستانی ،اقدام
اخیر بیبیسی را یکی از ترفندهای فارسیستیزان برای
جدا ساختن فارسی زبانان می داند.رسانه انگلیسی «بی
بی سی» عنوان رسمی این رسانه در فیس بوک را به عمد از
«بیبیسیافغانستان»به«بیبیسیدری»تغییرداد.این
اقدام بی بی سی را برخی از کاربران فضای مجازی اقدامی
تفرقهافکنانهدانستندکهموجبراهاندازیپویش«آنالیک»
علیهاینرسانهتوسطکاربرانافغانستانیشد.اینکاربران
معتقدندکهفارسیزبانمشترکآنهاستوایناقدامرسانه
انگلیسی برای جداسازی نرم و ایجاد تفرقه بین کشورهای
حوزهزبانفارسیاست.اقداماخیربیبیسی،واکنشهایی
را در میان اهالی قلم و فرهنگ کشور افغانستان نیز داشته
است.محمدکاظمکاظمی،شاعروپژوهشگر،دریادداشت

تجلی هنر افغانستان در نیاوران
نخستیننمایشگاهسراسریهنرهایتجسمیافغانستان
بانام"نیمروز"شامگاهجمعه 12آبانماهباحضورعلیمراد
خانی ،معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و جمعی از هنرمندان افغانستانی و ایرانی و نمایندگان
سازمان های بین المللی در گالری شماره یک فرهنگ
سراینیاورانبرگزارشد.
به گزارش هنرآنالین ،نخستین نمایشگاه سراسری
هنرهایتجسمیافغانستانبانام"نیمروز"شامگاهجمعه
 12آبان ماه با حضور علی مرادخانی معاون امور هنری
وزارت ارشاد ،مجید مالنوروزی مدیرکل مرکز هنرهای
تجسمی،علیمحمدزارعسرپرستموزههنرهایمعاصر
تهرانوجمعیازهنرمندانافتتاحشد.
در ابتدای مراسم سید عباس سجادی ،مدیر عامل بنیاد
آفرینشهای نیاوران ضمن خوش آمد گویی به حاضران،
از همدلی و همراهی مــردم دو کشور همسایه ایــران و
افغانستان تقدیر کرد و افــزود :احساس همدلی میان
ایرانیانوافغانستانیهاموجبشکلگیریایننمایشگاه
شــده اســت .بی شک بــدون تالش های عاشقانه مریم
کوهستانی برگزاری این نمایشگاه با این وسعت و در این
سطحامکانپذیرنبود.
مدیر عامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران همچنین
گفت :در زیر گرد و غبار جنگ افغانستان گنجی هست
که بخشی از آن در این نمایشگاه در معرض دید عالقه
مندان قرار گرفته است.این نمایشگاه آثار  53هنرمند
افغانستانی در حوزه هنرهای تجسمی است که  13نفر
از این هنرمندان ساکن افغانستان و 40نفر از آنان ساکن
کشورهایدیگرهستند.
دکتر مهنام ،معاون امور اجتماعی یونسکو نیز با حضور
در جایگاه در سخنان کوتاهی اظهار کرد :یکی از وظایف
اصلییونسکودرجهانوایرانایناستکهتاحدامکاناز
برگزاری این گونه برنامههای تاثیرگذار فرهنگی و هنری
حمایتکند.دردنیایامروزکهتنهاخشونتونظامیگری
دیدهمیشود،ابزارهنریکیازتاثیرگذارترینروشهابرای
ارتباط و تعامل بیشتر فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و...
میانملتهایمختلفاست.
وی در پایان صحبت هایش با تشکر از برگزار کنندگان
نمایشگاه با اشــاره به حضور بیش از  400هزار مهاجر
افغانستانی در ایران ابراز امیدواری کرد ،ایران بتواند هر
روزامکاناتبیشتریرادراختیاراینمهاجرانقراردهد.
مجیدمالنوروزی،مدیرکلمرکزهنرهایتجسمینیزدر
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سخنانیبابیانایننکتهکهبیتردیدنمیتواندربارههنر
ایرانصحبتکردوبهافغانستان،هندوستانوآذربایجان
نپرداخت ،افزود :متاسفانه در این سالها بیشتر به سمت
هنرغربرفتهایمواطرافخودراندیدهایم.
مالنوروزیادامهداد:مابایدبهدنبالمشترکاتفرهنگی
باشیم که میان ما و دیگر ملت های ایــن منطقه وجود
دارد .اگر خود را نشناسیم ،شرق را نشناسیم ،کشورهای
همسایه مان را نشناسیم ،چگونه می توانیم از هنر خاور
میانه و از هنر کشورهای اسالمی و نیز کشورهای فارسی
زبان صحبت کنیم .بی تردید یکی از مهمترین پیکرههای
فرهنگی ایران زمین ،افغانستان است که این دو کشور
بیش از دو هزار سال اشتراکات فرهنگی دارنــد و امروز
در این نمایشگاه شاهد این اشتراکات در هنر معاصر این
کشورهستیم.
ویدرپایانسخنانخودازبرگزارکنندگانایننمایشگاه
وهنرمندانقدردانیکردوخواستاراستمرارایناقدامات
شد.
علی مرادخانی ،معاون امــور هنری وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی نیز پس از بازدید از کلیه آثار ارائــه شده
در نمایشگاه " نیمروز " با ذکر این نکته که خوشبختانه
فرهنگ سرای نیاوران جایگاه فعالیت های هنری حتی
در عرصه بین المللی شده اســت ،گفت :خوشحالم که
هنرمندان افغانستانی از سراسر دنیا آن چه سال های
سال در نگاه و ضمیر خود داشتهاند ،در این نمایشگاه در
معرض دید هنردوستان قرار دادهاند .ما آمال و آرزوهای
این هنرمندان را به وضوح در آثار به نمایش درآمده دراین
نمایشگاهمیبینیم.
وی افزود :هنرمندان افغانستانی و به ویژه هنرمندانی که
سالهادرایرانمشغولفعالیتبودهاند،بههیچوجهجدا
ازهنرمندانایرانینیستند.
آیین افتتاحیه این برنامهباسخنرانی نگار گرامی نماینده
برنامه جهانی غــذا در ایــران ،علی بابا اورنــگ هنرمند
افغانستانیوپرویننوبهارنمایندهکانونحمایتازکودکان
کار و نیز شعر خوانی الیاس علوی نقاش هنرمند و شاعر
افغانستانی و با توضیحات مریم کوهستانی نمایشگاه
گرداناینرویدادهمراهبود.
بیش از  15هنرمند افغانستانی از  53هنرمند شرکت
کننده در این نمایشگاه در فرهنگ سرای نیاوران حضور
خواهندداشتکهدرطولبرگزاریایننمایشگاهبهاجرای
پرفورمنسوورکشاپهایمختلفخواهندپرداخت.

...

گفت وگو
گفت وگو با برنده 2مدال طالی عکس خبری
از آمریکا و ژاپن

نیم قرن عکاسی
ابوالحسن صاحبی
 گفتن و شنیدناز یــــک هــنــرمــنــد
مــعــمــو ًال بـــرای همه
جالب اســت به ویژه
هنرمندی که حدود
نــیــم قــــرن زنــدگــی
اش با هنرعکاسی و
عکس هنری عجین
شده است؛ کسی که
از ســال 53تاکنون
ده ها آلبوم عکاسی و
بیش از چندین هارد،
عکاسی کرده است و
هم اکنون عکاس آزاد است .هنرمندی به نام سید جلیل
حسینی زهرایی که طبق شناسنامه اش متولد 1342
است اما خــودش می گوید  57ساله اســت .وی که در
تربت جام به دنیا آمده  ،اکنون در مشهد ساکن است.
در ادامه خالصه ای از گپ و گفت صمیمی را که با وی
داشتم می خوانید.

*از ســال  62بــه مــدت دو ســال در جبهــه حضــور داشــتم
و درعملیات مختلــف مناطــق غــرب کشــور شــرکت و
صحنــه هــای جنــگ تحمیلــی را عکاســی کــرده ام امــا
بــه صــورت جــدی از ســال  65از رویدادهــا و موضوعاتــی
مثــل اعــزام نیروهــای رزمنــده بــه جبهــه هــا ،راهپیمایــی
هــا ،تشــییع پیکــر شــهدا ،ورود آزادگان بــه میهــن و دیگــر
رویدادهــای فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی ،ورزشــی و...
شــهر مشــهد و ســایر مناطــق کشــور عکاســی وعــاوه بــر
شــرکت در مســابقات ،چندین نمایشــگاه عکس در رابطه
بــا آزادگان و ســال های دفــاع مقــدس برپــا کــرده ام.
* از میــان شــخصیت های ملــی ،از مقــام معظــم رهبــری و
تمــام روســای جمهور ایــران بــه اســتثنای سیدابوالحســن
بنــی صــدر از نزدیــک عکــس گرفتــه ام .از رئیــس جمهــور
بلغارســتان و افغانســتان (کــرزای )و دیگــر مســئوالن و
وزیــران خارجــی و داخلــی نیــز عکاســی کــرده ام کــه در
آرشــیو عکس هایــم موجــود اســت.

...

موسیقی
علی رهبری خطاب به وزیر ارشاد:

ِ
آمدن ارکستر اروپایی به ایران را بگیرد
جلوی
علی رهبری با نوشتن نامه ای خطاب به وزیر ارشاد ،از او
آمدن ارکستر اروپایی به ایران را بگیرد،
خواست تا جلوی
ِ
چرا که این امر هزینه های گزافی را برای کشور در پی
خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،علی رهبری سالهای
بسیاری است که در عرصه موسیقی کالسیک و رهبری
ارکستر فعالیت می کند و بیشتر کارهایش هم در سطح
یـ ِ
ـک موسیقی اروپــا بــوده اســت .او در اداره و رهبری
ارکسترهای بزرگ تجربه بسیاری دارد .رهبری حدود
یک سال هم مدیرهنری و رهبر دایم ارکستر سمفونیک
طی این مدت برنامه ای مــدون و دقیق
تهران بود که ِ
را طرح ریزی کرد و اجراهای بسیاری را روی صحنه
برد .شاید بتوان گفت ،درخشان ترین دوران ارکستر
سمفونیک تهران در دوره حضور علی رهبری در این
ارکستر رقم خورد.
به هر روی علی رهبری پس از این که ایــران را ترک
کرد و بار دیگر به اروپــا برگشت ،به اوضــاع موسیقی
در ایـــران بــی تــوجــه نــشــد و همچنان رخــدادهــای
عــرصــه موسیقی را در ایـــران رصــد می کند .او در
تازه ترین اقــدام خود ،نامه ای خطاب به وزیر ارشاد
نوشته و پــرده از اتفاقی برداشته اســت که احتماال
بــــرای مـــاه هـــای آی ــن ــده ب ــرن ــام ــه ری ــزی مــی شــود.
در بخشی از این نامه آمده است :این روزها اخباری از
داخل ایران به بیرون درز کرده و دربین دانشجویان و
موسیقی دانان خارج از کشور شایعه ای به وجود آمده
است مبنی بر این که افرادی از جانب دولت ایران در
حال رایزنی هستند تا یکی از ارکسترهای سمفونیک
اروپا را با هزینه ای سرسام آور به ایران بیاورند.
ممکن است این گونه اقدامات جهت َب َزک کردن چهره
ممالکی در کشورهای تــازه به دوران رسیده حوزه
خلیجفارس ،اقدامی ضروری باشد ،ولی در کشور عزیز
ما ایران که قدمتی  80ساله در ارکستر سمفونیک دارد
و دارای مــدارس متعدد موسیقی و دانشگاه در رشته
موسیقی و صدها آموزشگاه خصوصی موسیقی است،
که از داخل آن ها هزاران جوان نخبه و با استعداد بیرون
می آیند ،این ولخرجی ها به هر دلیلی که باشد ،خیانت

به جوانان این مملکت و هدر دادن امکانات به حساب
میآید.
جناب آقای وزیر ،به خاطر خدا هم که شده ،جلوی این
گونه اقدامات نمایشی را بگیرید و امور را در راه منطقی و
اصولی ،که صرفا منافع گروه خاص و کوچکی را ،در نظر
نمی گیرد ،هدایت کنید.. .
...این درحالی است که در ایران صدها موسیقی دان
و ده ها آهنگساز ایرانی بسیار خوب ،حتی برای امرار
معاش معمولی ،نیاز به کمک مالی وزارت فرهنگ و
ارشاد دارند و نوازندگان ارکستر سمفونیک نیز دستمزد
کافی برای امرار معاش دریافت نمی کنند .متاسفانه،
وزارتخانهای که امروز تحت امر شماست ،سال هاست
که این جوانان را فراموش کرده و فقط به منافع چند نفر
انگشت شمار توجه میکند .علی رهبری در کارنامهاش
رهبری بیش از  120ارکستر سمفونیک و برگزیدهشدن
در 2مسابقه جهانی رهبری ارکستر در فرانسه و سوئیس
را در کارنامه دارد .رهــبــری همچنین مدیر هنری
ارکسترهایی در بروکسل ،پراگ ،ماالگا ،و زاگرب بوده
است .علی رهبری تنها رهبر ارکستر خاورمیانه است که
به این درجات بین المللی رسیده است.

دانشگاه استنفورد میزبان کیهان کلهر می شود
در آخــریــن روزهـــای ســال ج ــاری مــیــادی دانشگاه
استنفورد میزبان کیهان کلهر و علی اکبر مرادی خواهد
بود.
به گزارش خبرگزاری فارس ،کیهان کلهر و علی اکبر
مرادی که سال ها قبل آلبوم موفق "در آینه آسمان" را از
همکاری شان منتشر کرده بودند ،بار دیگر بعد از سالها
کنارهم مینشینند و در روز دهم دسامبر ( 19آذرماه) به
اجرای قطعاتی در بداهه نوازی میپردازند.
همچنین کلهر در روز دهم نوامبر ( 19آبان) در روتردام
هلند به همراه اردال ارزنجان به دونــوازی می پردازد

و در روز چهاردهم ام همین ماه در آمستردام به همراه
علی بهرامی فرد نوازنده سنتور به اجرای قطعاتی جدید
خواهد پرداخت.
در آخرین روزهــای ماه نوامبر هم کلهر در کنار اردال
ارزنجان می نشیند و در شیلتیگهایم فرانسه در روز
بیستوهفتم بداهه نوازی می کنند.
کیهان کلهر در آخرین کنسرت سال  ،2017در روز 19
دسامبر در جشنواره استانبول در کنسرت "پردگیان باغ
سکوت" به همراه نوید افقه ،علی بهرامی فرد و هادی
آذرپیرا به اجرای قطعات خواهد پرداخت.

* عکس خوب عکســی اســت کــه اصــول و قواعد عکاســی
از جملــه کادر بنــدی ،رنــگ ،نــور ،معنــا و محتــوا در آن
رعایــت شــده باشــد .البتــه عکس هــای یــک عــکاس همــه
خوب اســت چــون همــه آن هــا را دوســت دارد مــن بیش از
30ســال اســت که در هر آفیــش و سفرعکاســی روزشــمار
خاطــرات خــود را مــی نویســم و در نظــر دارم در آینــده
ای نزدیــک آن هــا را بــه صــورت کتــاب بــه رشــته تحریــر
درآورم کــه امیــدوارم بخــش خصوصــی ودولتــی (مدیران
فرهنگــی و هنــری ) حمایــت کننــد.
* در مســابقات و جشــنواره هــای مختلفی افتخــار و مدال
کســب کــرده ام ،یــک مــدال طال بــه عنــوان نفــراول عکس
خبــری در دنیــا از دانشــگاه ویلمینگتــون آمریــکا و دو
مــدال طــا از مســابقات جهانــی عکس آســاهی شــیمبون
ژاپــن و بیــش از  20عنــوان رتبــه اولــی عکاســی در ایــران
کســب کــرده ام .همچنیــن بــرای برگــزاری نمایشــگاه
عکــس بــه کشــورهای ترکیــه ،ترکمنســتان ،بلغارســتان
و عــراق ســفر و در ســال گذشــته نیــز در همایــش بیــن
المللــی کلکتــه (هنــد) شــرکت کــرده ام.
* خوشــبختانه مشــهد همیشــه بــام عکاســی ایــران بــوده
اســت و هــم اکنــون بیــش از چند صــد عــکاس درخواســت
عضویــت در انجمــن عکاســی اســتان را دارنــد کــه البتــه
ایــن بــرای شــهر مــا هــم مفیــد و هــم مضــر اســت؛ چــون
عکاســان جایــی بــرای اشــتغال در بخــش مطبوعــات و
خبرگزاری هــا ندارنــد و نظارتــی در کار عکاســان نیســت؛
بــرای مثــال عکاســی کــه  30-40ســال فعالیــت کــرده
اســت واز ایــن راه امــرار معــاش مــی کنــد بایــد بــا فــرد
عکاســی کــه بــا رانــت ،پارتــی بــازی و اســتفاده از نــام و
نشــان ســر کار آمــده اســت و حتــی از جــای دیگــر حقــوق
مــی گیــرد و بــه جرگــه عکاســان پیوســته اســت ،فــرق
داشــته باشــد.
* مشــوق اولــم بــرادرم بــود و نیــز اســتادانم زنــده یــاد
احمــد خــادم الحســینی ،ابراهیــم بهرامــی و حمیدرضــا
گیالنــی فــرد و رئیــس حــوزه هنــری وقــت مشــهد (محمــد
کاظــم شــهرام ) کــه از ســال  75تاکنــون مــرا تشــویق
کــرده انــد .چندیــن ســال اســت کــه درکنــار عکاســی ،در
دانشــگاه علمــی کاربــردی خبرنــگاران مشــهد مشــغول
بــه تدریــس و آمــوزش عکاســی هســتم.
* عــکاس بایــد مواظــب باشــد تــا در زمــان ثبــت وقایــع
دچــار آســیب و تبعــات ایــن رشــته نشــود؛ بــرای مثــال
عــکاس نبایــد درکارش سیاســت و عقایــد شــخصی را
دخالت دهــد؛ بایــد هنــر خــود را پــاک نگــه دارد و هنگام
عکاســی همــه را بــه یــک چشــم ببینــد زیــرا عکاســی کــه
ســلیقه هــای شــخصی ،حزبــی ،بانــدی و گروهــی را
وارد عرصــه کارش کنــد ،دچــار مشــکل مــی شــود و بــه
حاشــیه مــی رود؛ همچنیــن بایــد مســئولیت عکــس و
عکاســی را بــه هنرمنــدان واقعــی کــه بــه صــورت حرفــه
ای کار مــی کننــد ،آموخــت و در ایــن زمینــه بایــد انجمــن
هــای تخصصــی و حرفــه ای تشــکیل داد و آن هــا را
تقویــت و حمایــت کــرد .
* رســانه را بایــد بشناســیم  ،شــغل عکاســی و دوربیــن
عکاســی حرمــت دارد  ،اســباب بــازی نیســت؛ گرفتــن
دوربیــن عکاســی در دســت آدابــی دارد ،بــه یــک روز و بــه
یــک شــب نمــی شــود عــکاس شــد ،بایــد ســال ها در بطــن
حادثــه رفــت و عکــس خــوب روز دنیــا را دیــد و گرفــت؛
عکاســی را بایــد تجربــه کــرد .اگــر یــاد نداریــم بایــد یــاد
بگیریــم .بــه کــم نبایــد قانــع بــود  ،عکــس را مــا نمــی گیریم
 ،بلکــه خلــق مــی کنیــم  ،مــی آفرینیــم  ،بــه عبارتــی تاریــخ
را بــه تصویــر مــی کشــیم.
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