ادبیات وهنر
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محسن چاوشی
برای سریال سایه بان خواند

محسنچاوشیقطعه«مریضحالی»رابرایسریال«سایهبان»بهکارگردانیبرادرانمحمودیخواند.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،اینسریالقراراستازچهارم
آذرماهرویآنتنشبکهدوسیمابرود.سریال«سایهبان»بهکارگردانیبرادرانمحمودیساختهشدهودرخالصهآنآمدهاست«:سایهبانقصهزندگیامروزماوشماست.دو
رفیقکهدرمنطقهایکارگرنشینبزرگشدهاند،تاپایجانتالشمیکنندتاباامیدچراغخانههایشانراروشننگهدارند».

...

معرفی کتابهای علمیتخیلی که آینده را دقیق پیش بینی کردهاند

لذت شعر

وقتی نویسـنده ها دربـاره آینـده می نویسـند ،باید پیـش بینـی کنند کـه فناوری چـه چیزهایـی را پیـش روی زندگی آینـده ما قرار می دهد .درسـت اسـت کـه این کتـاب ها با
کمـی کنایه و ابهام نوشـته شـده اند امـا بعضـی از نویسـنده ها به خوبـی توانسـته اند زندگـی مـدرن آینده را پیـش بینـی کنند؛ زیـرا مـواردی مانند هکرهـای رایانـه ای ،اندام
هـای مصنوعـی و حتی آیپد هـا را دهه هـا و در برخی مـوارد حتی قـرن ها پیـش از اختـراع در ذهن خـود شـکل داده و درباره آن هـا نوشـته اند .به گـزارش «عصر ایـران»  ،در
این جـا فهرسـتی از کتاب هـای تخیلی کـه به خوبـی توانسـته اند ،آینـده را پیـش بینی کننـد آورده ایـم که مـی خوانید.

چرا مردم نمی دانند
كه الدن اتفاقی نیست
نمی دانند در چشمان دم جنبانك
امروز برق آب های شط دیروز است؟
چرا مردم نمی دانند
كه در گل های ناممكن هوا سرد است؟ سهراب سپهری

در رمــان «ســفرهای گالیور»
هنــگام حضــور گالیــور در
«جزیــره الپوتــا» کــه
دانشــمندان بســیاری در
آن هســتند ،ســتاره
شناســان بــه ایــن نکتــه
اشــاره مــی کننــد کــه مریــخ
دارای دو مــاه در مــدار
خــود اســت 150 .ســال بعــد یعنــی در ســال  ،1877دو
ماه مریخ به نام های فوبوس و دیموس کشف شدند.

 63ســال پیــش از آن کــه
کارت اعتبــاری اختــراع
شــود ،ادوارد بالمــی
ایــده ای مشــابه را در رمــان
علمــی تخیلــی «نــگاه بــه
عقب» مطرح کرده بود.

▪ :1911رالف 124سی  +41اثر هوگو گرنسبک

وقایــع ایــن داســتان در ســال
 2660اتفاق می افتد.
نویســنده در ایــن کتــاب،
انــــــــــرژی خورشــیدی،
تلویزیــون هــا ،ضبــط صــوت
هــا ،فیلــم هــای بــا کالم و
ســفر بــه فضــا را پیــش بینــی
کــرده اســت.

▪ :1818فرانکنشتاین اثر مری شلی

دلم شور می زد همیشه
می ترسیدم این بلور نازک
این بلور شفاف
در خواب بازیگوشی
از دستم بلغزد
گم شود
دلم همیشه شور تورا می زد
می ترسیدم که گم شوی
و راه خانه را ندانی
و راه بازگشت به مرا ندانی
می ترسیدم
نکند یک عمر بی تو بگذرد
بدون گام هایت
خنده هایت
واژه هایت
گرمایت آنیتا گلزار

خنده ات؛
صبح روز تعطیل است
وسط روزهای پرکاری
خنده ات؛
چند ثانیه مکث است
تا بفهمم که دوستم داری!

▪:1968ایستادن در زنگبار اثر جان برونر

▪ :1888نگاه به عقب اثر ادوارد بالمی

مــری شــلی در کتــاب
«فرانکنشــتاین» از احیــای
بافــت هــای مــرده از طریــق
بــرق و جایگزینــی انــدام
نوشــته بــود .اگرچــه
روش هــای اولیــه او ناپختــه
بــود امــا مســیر را بــرای
پیشــرفت هــای پزشــکی
آینــده ماننــد پیونــد انــدام همــان گونــه کــه در رمــان مری
شلی به آن اشاره شده بود ،هموار کرد.
▪ :1870بیســت هــزار فرســنگ زیــر دریــا اثــر ژول
ورن

ژول ورن بــه عنــوان یکــی از
مشــهورترین نویســندگان
آینــده نگــر در قــرن نوزدهــم
شــناخته شــده اســت کــه
پیــش بینــی هــای مختلفــی
از مــاژول هــای قمــری تــا
بادبــان هــای خورشــیدی
بیــش از  100ســال پیــش از
آن کــه اختراع شــوند ،داشــته اســت .در رمــان مطرح وی
بــه نــام «بیســت هــزار فرســنگ زیــر دریــا» کــه در ســال
 1870منتشــر شــد ،ژول ورن زیردریایــی الکتریکــی را
 90ســال پیــش از آن کــه اختــراع شــود ،پیــش بینــی
کرده بود.

علی نجاتی

مــی بخشــد ،فنــاوری مولــد و مشــکالت ازدیــاد جمعیــت
را پیش بینی کرده بود.
▪ :1953فارنهایت  451اثر ری بردبری

رمــان «فارنهایــت »451
دربــاره جامعــه ای اســت کــه
کتــاب در آن غیــر قانونــی
اســت و تمــام کتــاب هــای
موجــود ســوزانده مــی شــود.
بردبــری در دنیــای آرمانــی
کتــاب خــود تلویزیــون هــای
صفحــه تخــت و دســتگاه
هــای صوتــی قابــل حمــل را کــه بــی شــباهت بــه هدفــون
و هدســت هــای بلوتوثــی امــروز نیســت ،معرفــی کــرده
بود.
▪ :1961غریبــه ای در ســرزمین غربــت اثــر رابــرت
هاینالیــن

ایــن نویســنده در رمانــش
افــزون بــر بحــث هــای
آینــدهنگــر ماننــد سیاســت
بیــن کهکشــانی ،تشــک
هــای آبــی را یــک دهــه پیــش
از اختــراع آن هــا پیــش بینی
کرده بود.

▪ :1914جهان آزاد می شود اثر اچ .جی .ولز

بود.

در ایــن رمــان ســاح هــای
هســته ای پیــش بینــی شــده
انــد .اگرچــه بمــب هســته ای
در دنیــای ولــز یــک نارنجــک
دســتی اورانیمــی بــود امــا
علمــی کــه در پــس ایــده آن
قــرار داشــت ،تقریبــا ســه
دهــه از زمــان خــود جلوتــر

▪ :1931دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی

در ایــن رمــان تصویــری از
وابســتگی دنیــا بــه مــواد
مخــدر ارائــه شــده اســت .در
«دنیــای قشــنگ نــو» کــه
ســال  1931منتشــر شــد،
آلــدوس هاکســلی اســتفاده
از قــرص هایــی کــه خلــق و
خــوی افــراد را بهبــود

...

خبر موسیقی

کتابهای پیشــگو
▪ :1726سفرهای گالیور اثر جاناتان سوئیفت
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▪ :1968ادیسه فضایی اثر آرتور سی .کالرک

ایــن کتــاب علمــی تخیلــی
دربــاره تمدنــی بیگانــه اســت
کــه روی کــره زمیــن زندگــی
هوشــمند را بــا زمینــه هایــی
ماننــد جنــگ هســته ای،
تکامــل و خطــرات هــوش
مصنوعــی در قالــب ابــر
رایانــه  9000 HALایجــاد
مــی کنــد .امــا شــاید دقیقتریــن پیــش بینــی ایــن رمــان
کاغذهــای الکترونیکــی یــا «نیوزپــد» اســت کــه بســیار
شبیه آیپدهای امروزی است.

ایــن رمــان وقایعــی در ســال
 2010را بازگــو مــی کند که
فنــاوری هایــی ماننــد
تلویزیــون هــای ماهــواره ای،
لیــزری،
پرینترهــای
خودروهــای الکتریکــی و
حتــی جــرم زدایــی مــاری
جوانــا و رشــد چشــمگیر
جمعیت جهان از جمله آن است.
▪ :1972سایبورگ اثر مارتین کایدین

در این رمــان نخســتین اندام
هــای مصنوعــی پیــش بینــی
شــده بــود« .اســتیو آســتین»
قهرمــان ایــن داســتان پــس
از ســقوط از پــرواز خــود
برخــی از انــدام هایــش را از
دســت مــی دهــد و گروهی از
دانشــمندان پاهــای جدیــد،
چشــم قابــل تعویــض بــا یــک دوربیــن و یــک بــازوی
بیونیــک را بــه وی پیونــد مــی زننــد .بــر همیــن اســاس،
آســتین بــه یک ســایبورگ یــا ترکیبــی از انســان و ماشــین
تبدیل می شود.

حسینعلیزادهموسیقی«سرو زیر آب»
رامیسازد

فیلم سینمایی «سرو زیر آب» جدیدترین کار محمد علی باشه
آهنگر به مرحله ساخت موسیقی رسیده است .سید حامد
حسینی تهیهکننده فیلم «سرو زیر آب» در گفتوگو با فارس
درباره روند اجرای مراحل فنی فیلم گفت :به تازگی ساخت
موسیقی فیلم را «حسین علیزاده» عهدهدار شد و فیلم برای
حضور در جشنواره سی و ششم فیلم فجر آمــاده میشود.
بنابراینگزارش،حسینعلیزادهازاستادانموسیقیکشوردر
حوزهساختموسیقیبسیارگزیدهکارکردهاستوایندومین
همکاریعلیزادهباباشهآهنگرپسازفیلم«ملکه»خواهدبود.

«مازیارفالحی»برایدوستدارانش
میخواند

▪ :1979راهنمــای ســواری مجانــی بــه کهکشــان اثــر
داگالس آدامــز

در ایــن رمــان به ترجمــه های
صوتــی همزمــان بــا مترجــم
جهانــی اشــاره شــده بــود.
پــس از گذشــت  34ســال
شــاهد بــه واقعیــت پیوســتن
آن بــه لطــف اپلیکیشــن های
ترجمه شدیم.

▪ :1984نورومنسر اثر ویلیام گیبسون

ایــن نویســنده در رمانــش
داســتان یــک هکــر و دزد
ســایبری را بیــان مــی کنــد
کــه توانایــی نفــوذ بــه فضــای
مجازی را دارد.
«نورومنســر» ســه گانــه
جوایــز علمــی تخیلــی
(جایــزه هوگــو ،جایــزه نبوال،
و جایــزه فیلیــپ کــی .دیــک) را از آن خــود کــرد .وی
در اثــر خــود فضــای مجــازی و هکرهــای رایانــه ای را
پیش بینی کرده بود.

کنسرتموسیقیپاپ«مازیارفالحی»،خوانندهشناختهشده
موسیقی کشورمان ،در دومین هفته از سومین ماه پاییزی
 ۱۳۹۶در «مرکز همایش هــای بــرج میالد» ،روی صحنه
می رود .به گــزارش موسیقی ایرانیان خواننده نام آشنای
موسیقی پاپ کشورمان« ،مازیار فالحی» ،طی دو سئانس
 18و  21از  ۱۳آذر ماه امسال ،به دیــدار هــواداران خود در
«مرکز همایش های برج میالد» شهر تهران می رودکنسرت
پیشرویفالحی،بارپرتوارمتنوعیازبهترینآثاراینخواننده،
روزدوشنبهدرساعتهای ۱۸و ۲۱تقدیممخاطبانمیشود.
شایان ذکر است بهای بلیت این کنسرت از  40تا  ۱۴۰هزار
تومانبرآوردشدهاست.

کنسرتعصاردربرنامهروزجهانیغذا

سروش صحت از اهمیت و دردسرهای پیشنهاد فیلم و کتاب به دوستان می گوید

پیشنهاد دادن لذتی است پر از ترس و لرز

عکس:مجید فکری

سروشصحتکارگردان،فیلمنامهنویسوبازیگرتوانمند
کشورمانچندیقبلیادداشتیدرهفتهنامه«کرگدن»
منتشرکردهبوددربارهاهمیتودردسرهایپیشنهادفیلم
و کتاب به دوستان که بخش هایی از آن را می خوانید :تا
چندسالپیشاگرکتابیمیخواندمیافیلمیمیدیدم
یاموسیقیمیشنیدمکهخوشممیآمدیاجاییمیرفتم
که خوش می گذشت یا غذایی می خوردم که به نظرم
خوشمزه می آمد ،دلم می خواست هر چه زودتر و تندتر
وسریعترآنکتابیافیلمیاموسیقییاجایاغذارابهبقیه
معرفیکنم.اگریکبیتشعربهدلممینشستحتماآن
شعر را یادداشت می کردم یا سعی می کردم حفظ کنم
کهبرایبقیههمبخوانم...امااالنچندسالیاستکهاز
معرفیکردنوپیشنهاددادنمیترسم...چهفیلمهایی
که با کلی ذوق و شوق به دوستانم توصیه کرده ام حتما
ببینندوبعدبعضیدوستانمآنفیلمرادوستنداشتهاند
وبهخاطروقتیکهبرایدیدنآنفیلمتلفکردهاندکلی

قبول که ما دو خط موازی
هیچ گاه به همدیگر نمی رسیم
فقط
کمی فاصله را کمتر کن
می خواهم بهتر ببینمت  ...میم محمدی مهر

گلوله ای از گردنم عبور می کند
و خون در پرهایم
به حرف در می آید
شکارچی نمی داند
شامی که می خورند
همه را غمگین خواهد کرد
شکارچی نمی داند
که بچه هایم همین حاال گرسنه اند
و من به طرز احمقانه ای
به پروازم ادامه خواهم داد
شکارچی نمی داند
که سال ها در درونشان بال بال خواهم زد
و کودکانش کم کم
به قفس بدل می شوند  ...گروس عبدالملکیان

...

عکاسی

 5نکته طالیی برای عکاسی در پاییز
فصل پاییز با تمام زیبایی هایش موقعیت مناسبی را برای عاشقان عکاسی فراهم می کند تا از مواهبی که این
فصل به همراه خود می آورد برای عکاسی استفاده کنند .در این مطلب ضمن ارائه چند ژست عکاسی در پاییز،
به نکات مهمی نیز برای عکاسی در این فصل اشاره خواهد شد.
بهترین ساعات برای عکاسی پرتره در پاییز،
ســاعــات طالیی اســت یعنی بعد از طلوع
خورشید و نزدیک غروب؛ زیرا شدت نور کم
گ ها به شکل طبیعی خود در عکس ظاهر می
است و رن 
شوند .پس برنامه عکاسی خود را بیشتر در این دو زمان
هماهنگ کنید.
ی ــک عــکــاس واق ــع ــی هــمــیــشــه بــا فــرمــت
 rawعکاسی می کند .فرمت  rawاگرچه
فضای زیادی
را نسبت به  jpegاشغال
می کند اما دست عکاس
بــرای ویرایش عکس باز
است و می تواند اشکاالت
احــتــمــالــی پــیــش آم ــده
هنگام عکاسی را به خوبی
برطرف کند.
اســتــفــاده از
اعــداد ایــزوی
پــــایــــیــــن را
فراموش نکنید .این کار
باعث می شود از بروز نویز
احتمالی در عکس ها
جلوگیری شود.
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آرزويم فقط اين است زمان برگردد
تيرهايي که رهاشد به کمان برگردد
سال ها منتظر سوت قطارم که کسي
با سالم و گل سرخ و چمدان برگردد

2

مهسا تیموری

3

مرغ آمین که به آهی لب دیوار نشست
ناله سر داد که تقدیر تو بیسامانیست
رد شد از خلوت من هر که دلش سنگی بود
ت بتول مبشری
سنگ بر شیشه زدن قاعدهاش مجانیس 

بدوبیراهنثارمکردهاند.
بارها و بارها نیمه شب بوق اس ام اس بیدارم کرده و
وقتی اس ام اس را باز کرده ام دوستی برایم نوشته:
«آخه چرا این کتاب مسخره را به من معرفی کردی؟»
بارها شعری را با کمی حس و حال برای دوستی خوانده
ام و وقتی شعر تمام شده ،دوستم بر و بر نگاهم کرده
و این نگاه یعنی «خوب حاال که چی؟» یا رستورانی را
معرفی کرده ام و بعد به من گفته اند« :تو که فرق غذای
خوب و بد را نمی فهمی ،جون هر کی دوست داری،
جایی را به آدم معرفی نکن.»...
حاال دیگر چند سال است که می دانم معرفی کردن
و پیشنهاد دادن کار خطرناکی است .آدم ها شرایط،
خصوصیات ،ترس ها ،امیدها ،آرزوهــا ،گذشته ها و
 ...متفاوتی دارند .به همین دلیل عقاید و سلیقه های
مختلفی هم دارند .از چیزی که ما به هزار و یک دلیل
خوشمان می آید ،ممکن است یک نفر دیگر به هزار و

یک دلیل دیگر بدش بیاید و اصال مگر به سلیقه
خودمان مطمئن هستیم که بخواهیم آن را
تبلیغ و ترویج هم بکنیم؟
در طول زندگی این قدر آرا و نظراتم عوض شده
که خودم شاخ در می آورم .فیلمی را
دیدهامودیوانهواردوستداشتهام،
چند سال بعد با کمی ذوق وشوق
دوبــاره سراغ آن فیلم رفته ام و
احساس کردم با یک فاجعه رو
به رو شده ام  ...پس چطور می
شودپیشنهادیبرایخواندن،
دیــدن و شنیدن داد  ...اصال
از کجا می دانیم که نظرمان
درستیابهدردنخوراست؟
حــاال به یک ســوال باید جواب
بدهموآناینکه«وقتیتااینحد

اگ ــر بــا فــرمــت  jpegعــکــاســی مــی کنید
حتما وایت باالنس دوربین را به درستی
تنظیم کنید .بهترین گزینه برای تنظیم وایت
باالنس عکاسی در پاییز ،حالت ابری یا  cloudyاست.
اما اگر با فرمت  rawعکاسی می کنید ،وایت باالنس را
می توانید هنگام ادیت عکس نیز تنظیم کنید.
بــــرای ایــــن کـــه در عــکــاســی پـــرتـــره در
پــایــیــز بــک گــرانــد مــحــو داشــتــه بــاشــیــد از
اعــداد دیــافــراگــم بــاز مانند
 f2.8ی ــا بـــاز ت ــر اســتــفــاده
کنید و همین طــور اگــر می
خواهید بک گراندی واضح
شـــامـــل ن ــم ــاه ــای پــایــیــزی
داشـــتـــه بــاشــیــد از دریــچــه
دیافراگم های بسته مانند f8
استفاده کنید.
ســـعی کنیـــد عـــاوه بـــر ژســـت
دادن بـــه مـــدل یـــا ســـوژه
خـــود ،در حالـــت ناگهانـــی یـــا
همان کاندیـــد  ،نیـــز عکاســـی
کنیــد .هیــچ چیــز زیباتــر از ثبــت
لبخنـــد طبیعـــی از یـــک فـــرد
نیســـت .
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خبر
ادبیات

تقدیر از شمس لنگرودی
در جشنواره ادبی آسیا

شــمس لنگــرودی در جشــنواره ادبــی آســیا در
کــره جنوبــی بــه عنــوان «شــاعر برتــر آســیا» تقدیــر
شــد .ایــن شــاعر کــه اخیــرا در جشــنواره ادبــی آســیا
در کــره جنوبــی حضــور پیــدا کــرده بــود ،بــا اعــام ایــن
خبــر بــه ایســنا گفــت :ایــن انتخــاب از طــرف کمیتــه
انتخــاب شــاعران برتــر آســیا در کــره انجــام شــده
اســت .او همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــنکــه نامــزد جایــزه
اولیــن جشــنواره ادبــی آســیا بــوده اســت ،گفــت:
کمیتــه دیگــری انتخــاب برنــدگان جایــزه را بــه عهــده
دارد .ایــن کمیتــه امســال جایــزهاش را بــه شــاعری از
مغولســتان اهــدا کــرد.
جشــنواره ادبــی آســیا کــه از اول تــا پنجــم نوامبــر بــا
حضــور شــاعران و نویســندگانی از کــره جنوبــی،
ژاپــن ،چیــن ،اندونــزی ،مغولســتان ،ایــران و ...در

خبر
کتاب

با پیشنهاد دادن مشکل دارم چرا پیشنهاد
می دهــم؟ جــواب ایــن اســت که چــون این
کار لذت بخش است .چون این کار تقسیم
لذت است .تو از چیزی لذت برده ای و
حاالداریبهدوستانتیاکسانیکه
دوستشان داری یا آدم هایی که
برایتمهمهستندیاکسانیکه
حتیآنهارانمیشناسیمی
گویی «رفقا من از فالن چیز
لذت بــرده ام .شما هم اگر
دوستداریدامتحانکنید،
شایدشماهملذتبردید».
این تقسیم شادی و لذت
است .این ترویج خوشی
اس ــت .نــوعــی احساس
نزدیکی است....

تجلیلازموسیقیدانانپیشکسوتدرآیین
«سالنوا»

شــهر گوانجــو کــره جنوبــی برگــزار شــد« ،صبح آســیا»
نــام داشــت و هــدف اصلــی آن شناســاندن شــعر آســیا
به جهــان و ایجــاد تعامــل میــان شــاعران آســیا و جهان
بــود.

طرح تخفیف  35درصدی کتاب فروشیهای عضو «طرح
پاییزه کتاب»

کتاب فروشیهای عضو «طرح پاییزه
کتاب» همزمان با روز کتاب گردی
طرح تخفیف  30تا  35درصــدی را
اجرا میکنند .به گزارش ایبنا ،طرح
«پاییزه کتاب» با شعار «هــر ورقش
دفتری اس ــت »...بعد از طــر ح های
«کــتــاب فــروشــی بــه وسعت ای ــران»،
«عیدانه کتاب»« ،تابستانه کتاب»

نشستخبریسیامینسالگردروزجهانیغذاباحضورسحر
دولتشاهی ،ویشکا آسایش ،لیلی رشیدی ،علیرضا عصار و
مدیرانونمایندگانبرنامهجهانیغذادرایراندردفترسازمان
مللدرتهرانبرگزارشد.بهگزارشایلنا،نگارگرامی،نماینده
برنامهجهانیغذادرایرانطیسخنانیگفت«:اینبرنامهبزرگ
ترین آژانس بشردوستانه است که در جهان اجرا میشود .این
برنامه در 80کشور نماینده دارد و 30سال پیش نیز در چنین
روزهایی و زمانی که اولین گروه مهاجران افغانستانی وارد
ایران شدند ،به درخواست دولت ایران فعالیت این برنامه در
ایران آغاز شد ».گرامی افزود« :ما در این برنامه در  13استان
 20مهمانپذیر را تدارک دیدهایم و افرادی را که بیشتر آن ها
زنانسرپرستخانوارهستندزیرنظرگرفتهایموبهآنهاسبد
غذاییخشککهشاملنان،برنجوروغناستودرمجموع16
کیلودرماهمیشود،اختصاصدادهایم».دربندیمدیراجرایی
برنامهروزجهانیغذانیزگفت«:دربرنامهروزجهانیغذاکهروز
پنج شنبه دوم آذرماه برگزار میشود ،علیرضا عصار قطعاتی
را اجرا خواهد کرد و همچنین نقاشیهای کودکان مهاجر
به قیمت همت عالی به فروش میرسد .قیمت هر نقاشی از
 100دالر آغاز میشود .این برنامه از ساعت  19تا  21اجرا
خواهدشد».

و «پاییزه کتاب» هفتمین گام برای
توجه به اعطای یارانه کتاب از طریق
کتاب فروشی هاست .طــرح پاییزه
کــتــاب از دوم آذر هــمــزمــان بــا روز
کتاب گردی در کتاب فروشیهای
عضو طــرح آغــاز و تــا  ۲۲آذرمـــاه در
مـــراکـــز اســتــا نهــا و دوم دی در
شهرستانها اجرا میشود.

سومین آیین نکوداشت هنرمندان موسیقی ایرانی با عنوان
«سالنوا»باتجلیلازپنجهنرمندپیشکسوتموسیقیایرانی
شنبه چهارم آذر در فرهنگ سرای نیاوران برگزار میشود.
بهگزارش فارس ،علی جعفری پویان( ،نوازنده ویولن) دبیر
اجراییاینمراسمدربارهسومینسالنوایموسیقیگفت«:در
ینیاورانبرگزار
ایندورهکهبامشارکتبنیادآفرینشهایهنر 
میشود،ازپنجهنرمندبرجستهموسیقیکشورمانهمچون
بهروز همتی (نوازنده تار) ،محسن افتاده (نوازنده فاگوت)،
میناافتاده(نوازندهسنتور)،همایونرحیمیان(نوازندهویولن)
و محسن الهامیان (آهنگ ســاز ،مــدرس و مترجم) تجلیل
خواهیم کرد ».دبیر اجرایی و مدیر هنری «سال نوا» درباره
استادانمنتخبدراینمراسمگفت«:انتخاببهدلیلسابقهو
ارزشهنریایناستادانوبراساسفعالیتهایشاندرجامعه
موسیقی است .در دو دوره قبل از هنرمندان کالسیک تجلیل
کردیموایندورهافتخارداریمکهازهنرمندانموسیقیایرانی
هم تجلیل کنیم ».دو دورهاز اینآییندر دو سال گذشته در
نبا
یایرا 
نیاورانبرگزارشدوسومینآیین«سالنوا»یموسیق 
پخشفیلمهایکوتاهمستندواجرایموسیقیهایمتنوعدر
جهنرمن دسرشناسودرگذشته،شنبه
نپن 
پایان همرا هبایادما 
چهارمآذرماهازساعت ۱۸درسالنخلیجفارسفرهنگسرای
نیاورانبرگزارمیشود.
CMYK

