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افزایش مخاطب موسیقی سنتی
به عهده صداوسیماست

ایلنا -سید عباس صالحی در دومین شب برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر با حضور در جمع خبرنگاران گفت« :این که مخاطب
ایرانی ما با موسیقی اصیل و سنتی خود در تماس باشد و آن را در ذائقه و وجودش عمیق کند؛ طبیعی است .در این راه بخشی از کار به عهده
سازمان صداوسیما و بخشی هم به عهده مجموعههای دیگر است که میتوانند در این زمینه مساعدتهایی را انجام دهند».

...

پایان دومین دوره جام باشگاههای کتاب خوانی کودک و نوجوان و معرفی برگزیدگان آن

لذت شعر

جام باشگاههای کتاب خوانیکودک و نوجوان بهروستایی در خراسان رفت

چه مغرورم !
ولی آن قدر زنجیرم به احساسم
که تا رد میشوی
کج میکنم سمت تو راهم را. . .

هوشنگ ابتهاج

وتو همروزی پیر میشوی،
اما من.. .
پیرتر ازایننخواهمشد،
درلحظهای ازعمر م متوقف شدم!.. .
منتظرم بیایی
واز برابر منبگذری
زیبا ،پیرشده
آراسته بهنوری
ی
که ازتاریکی مندریغ کردها 

شمس لنگرودی

گروه ادب و هنر-جام باشگاههای کتابخوانی ،عنوان
طرح جدیدی برای راهاندازی و فعال کردن باشگاههای
کتا بخوانی کودک و نوجوان در سراسر کشور است.
این باشگاهها که دوره اول آن در  ۱۶شهر برگزار و در
دوره دوم ،تمهیداتی برای برپایی آن در  ۱۰۰شهر در نظر
گرفته شد ،روز پنج شنبه در سالن آمفی تئاتر باغ کتاب
تهران به ایستگاه پایانی رسید .در این برنامه ،باشگاه
«استی» از شهرستان جغتای خراسان رضوی ،برگزیده
جام باشگاههای کتاب خوانی شد و از «حسین فتاحی»
و «کلر ژوبرت» ،که آثار آنها از سوی کودکان و نوجوانان
بهعنوان بهترینهای دومین دوره جام باشگاههای کتاب
خوانی کودک و نوجوان انتخاب شده بود ،تقدیر شد .در
ادامه ،گزارش ایسنا از اختتامیه جام باشگاههای کتاب
خوانی کودک و نوجوان را بخوانید.
▪جام باشگاهها دکمهای بود که برایش کت دوختیم

این جا به دل سپردن من گیر داده اند
مشتی اجل به بردن من گیر داده اند
این جا همیشه آب تکان میخورد از آب
د فرامرز عرب عامری
اما به آب خوردن من گیر داده ان 
***
هیچ میدانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته میکاهم؟
زان که بر این پرده تاریک
این خاموشی نزدیک
آن چه میخواهم نمیبینم
شفیعی کدکنی
م
و آن چه میبینم نمیخواه 

...

سیدآبادی ،دبیر جام باشگاههای کتاب خوانی با اشاره
به برگزاری دور پیشین این جام در دوره معاونت آقای
صالحی از ایشان تشکر کرد و گفت« :اگر حمایتهای
آقای صالحی در دوران معاونتشان نبود ،این برنامه شکل
نمیگرفت .اوهمچنینازمحسنجوادیمعاونفرهنگی
فعلی وزارت ارشاد تشکر کرد که از این طرح همچنان
حمایت میکند».
سیدآبادی در ادامه صحبت هایش ،ایده اولیه این باشگاه
را به دکمهای تشبیه کرد که برایش کت دوختهاند و گفت:
«جام باشگاهها ،ایدهای کوچک در شهرنیشابور بود اما
االن به  100شهر رسیده اســت .اوایــل فکر میکردیم
خیلی از این طرح استقبال نشود اما امروز بیش از پنج هزار
باشگاه وجود دارد».

ششمین کنگره سراسرى شعر فرهنگیاران پاسدار در
روزهاى  ٢٦و  ٢٧دیماه به میزبانى استان بوشهر به کار
خود پایان مىدهد .حجت االسالم محمد حسین انصاری
نژاد دبیر علمی ششمین کنگره سراسری شعر فرهنگیاران
پاسدار در گفتوگو با فارس ،با اشاره به  415اثر رسیده به
دبیرخانه این کنگره که مورد داوری قرار گرفتهاند ،اظهار
کــرد« :پس از داور یهــا  40اثر برگزیده توسط داوران
انتخاب شدند».
این شاعر با اشاره به این مطلب که مهمانان روز دوشنبه
٢٥دى ماه وارد استان میشوند و برنامهها ،روز سه شنبه
 ٢٦دى ماه با برگزاری کارگا ههای آموزشی بایدها و
نبایدهای شعر آیینی ،ارزیابی شعر دفاع مقدس و جریان
شناسی اشعار در سالن  22بهمن برگزار میشود ،خاطر
نشان کرد« :بازدید از منزل رئیسعلی دلواری برای آشنایی
با تاریخ پر حماسه مــردان جنوب و گشت دریایی و شعر
خوانی بر عرشه کشتی برای شور آفرینی اشعار حماسی
در پهنه خلیج همیشه فارس از دیگر برنامههای جنبی
خواهد بود».

اتاق فردوسی شناسی دانشگاه دولتی
بانوان الهور ،آماده تاسیس شد
بنا به درخواست استادان ،دانشجویان و عالقه مندان
به زبان فارسی ،زمینه تاسیس «اتاق فردوسی شناسی»
در دانشکده ادبیات دانشگاه دولتی بانوان الهور فراهم
شد .به گزارش ایرنا ،در پی برگزاری همایش بین المللی
فردوسی در اسفند ماه  1395و بنا به درخواست استادان
دانشگاه ،دانشجویان زبان فارسی ،پژوهشگران ایالت
پنجاب و با همکاری نمایندگی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایــران در الهور با بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
دولتی بــانــوان الهــور ،زمینه تاسیس « اتــاق فردوسی
شناسی» در دانشکده ادبیات این دانشگاه فراهم شد.
"احمد مرجانی نژاد" سرپرست خانه فرهنگ جمهوری
اسالمی ایــران در الهور در این باره به ایرنا گفت« :اتاق
فردوسی شناسی دانشگاه دولتی (کالج) بانوان الهور
طی هماهنگی با رئیس بخش فارسی این دانشگاه دولتی
تاسیس میشود».

▪باشگاه «استی» از شهرستان جغتای خراسان رضوی
برگزیده جام باشگاهها شد

درادامــه این نشست ،بخشی از نتایج داوریهــا اعالم و
باشگاه کتاب خوانی «استی» از روستای ابویسان ،در
شهرستان جغتای خراسان رضــوی ،بهعنوان باشگاه
برگزیدۀ دومین دورۀ جام باشگا ههای کتاب خوانی
کودک و نوجوان معرفی شد.
در این مراسم ،باشگاه کتاب خوانی «بچههای آسمان»
از شهرستان کالله در استان گلستان ،بهعنوان باشگاه

▪حسرت وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی

در ادامه مراسم اختتامیه جام باشگاههای کتاب خوانی
کودکونوجوان،سیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاد
اسالمی به ســواالت بچههای عضو باشگا ههای کتاب
خوانی پاسخ داد .این سواالت که از طریق فیلم موبایلی
فرستاده شده بود در مراسم پخش شد.
وزیر ارشاد در پاسخ نوجوانی از روستای شمسی رستاق که
پرسیده بود «آقای وزیر آیا تا به حال حسرت خواندن کتابی
به دل شما مانده؟» گفت« :بله کتابهای زیادی هست.
حسر تهای زندگی من هم مربوط به آن کتا بهایی

▪نویسندگان و کودکان و نوجوانان برگزیدۀ جام
باشگاه ها

مراسم پایانی دومین دورۀ جام باشگاههای کتاب خوانی،
پس از جلسۀ پرسش و پاسخ کودکان و نوجوانان با وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با اهدای جوایز به نویسندگان
برگزیده و همچنین معرفی کودکان و نوجوانان برگزیده و
تقدیرشده در بخش نامه به نویسنده و فیلم موبایلی معرفی
کتاب ،ادامه یافت.
«حسین فتاحی» و «کلر ژوبــرت» ،نویسندگانی بودند
که آثــار آ نهــا از ســوی کــودکــان و نوجوانان بهعنوان
بهترینهای دومین دورۀ جام باشگاههای کتاب خوانی
کودک و نوجوان معرفی شده بود که در این مراسم از
آنها تقدیر شد.

شوخی خواننده پاپ با رئیس
جمهور!

سعدا...خدیریازشاعران
پیشکسوتکرددارفانی را وداعگفت

مهدی یراحی در کنسرت خود در سی و
چهره ها
سومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر
با تشابه اسمی یکی از نوازندگان گروهش با رئیسجمهور شوخی کرد.
به گزارش خبرآنالین ،مهدی یراحی ،خواننده پاپ پنجشنبه  21دی
در سی و سومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر در سالن همایش
ایرانیان روی صحنه رفت.
یراحی در پایان کنسرت ،هنگام معرفی اعضای گروه و اجرای تکنوازی
کوتاه توسط هر کــدام از آ نهــا ،به عظیم روحــانــی (نــوازنــده گیتار
اکوستیک) که رسید در واکنش به تشویق تماشاگران به شوخی گفت:
«قبلتر روحانی را محکمتر تشویق میکردید! از رئیسجمهور راضی
هستید یا نه؟! انشاءا ...که راضی باشید».

میرزا ســعــدا ...خدیری از شاعران
چهره ها
پیش کسوت کرد ،بامداد جمعه  ۲۲دی
در سن  ۹۴سالگی بدرود حیات گفت .به گزارش مهر ،میرزا سعدا...
خدیری ،شاعر پیش کسوت کرد در سال  ۱۳۰۲در روستای هجیج از
توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه متولد شد .وی از سن ۱۸سالگی
شروع به سرودن شعر کرد .خدیری در اوان جوانی به دلیل انفجار مین،
یک دست و یک چشم خود را از دست داد و در میان سالی نیز ناشنوا
شد ولی با وجود این معلولیتها ،شاعری را رها نکرد و تا سالهای آخر
عمرش ،مجموعههای شعری مختلفی از خود به یادگار گذاشت .آثار
این شاعر با نام «دیوان میرزا سعدا ...خدیری» هم اکنون در بازار کتاب
موجود است.

ســاالر عقیلی شامگاه پنج شنبه به
چهره ها
عنوان خواننده ارکستر ملی در سی و
سومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر روی صحنه رفت و قطعاتی از
افشین یداللهی را خواند .به گزارش خبرآنالین ،ارکستر ملی به رهبری
فریدون شهبازیان و خوانندگی ساالر عقیلی 21 ،دی در سی و سومین
جشنواره بینالمللی موسیقی فجر در تاالر وحدت روی صحنه رفت .در
بخشیازاینکنسرت،اینخوانندهموسیقیایرانیقبلازاجرایدوقطعه
پرطرفدار«ایران»بهآهنگسازیبابکزرینو«ایرانجوان»بهآهنگسازی
پیمانسلطانیباگرامیداشتیادوخاطرهزندهیادافشینیداللهیگفت:
«امشبمصادفباتولددوستعزیزمزندهیادافشینیداللهیاستکهاین
دوقطعهرابهروحپرفتوحاوتقدیممیکنم».

...

خبر هنری
کنسرت مهرزاد خواجهامیری برگزار میشود
مهرزاد خواجهامیری ،آهنگ ساز و نوازنده پیانو که پیشتر
آثــاری مانند قصهگوی شب و کومیتس را ساخته ،پنجم
بهمن ماه در برج آزادی میزبان عالقهمندان به سبک نیوایج
خواهد بود.
به گزارش تسنیم ،خواجهامیری در این کنسرت بههمراه
گروهش به اجرای قطعاتی از خود و آثاری از آهنگ سازان
مطرح جهانی از جمله یانی ،لئونارد کوهن و گروه سکرت
گاردن میپردازد.

یکمیلیاردو 200میلیونتومانمیزان
بلیتفروشیجشنوارهموسیقیفجرتاروزاول
حمیدرضا نوربخش در حاشیه اولین روز برگزاری سی
و سومین جشنواره موسیقی فجر درگفت وگو با فارس
درباره میزان فروش بلیت کنسرتها گفت« :میزان بلیت
فروشی جشنواره تا روز اول ،یک میلیارد و  200میلیون
تومان بوده است».
دبیـر اجرایـی ایـن جشـنواره افـزود« :متاسـفانه مـا در این
دوره بـا مشـکل فیلترینـگ تلگـرام و اینسـتاگرام مواجـه
شـدیم؛ جشـنواره در بخـش تبلیغـات حسـاب ویـژهای در
فضـای مجـازی بـاز کرده بـود کـه متاسـفانه ایـن امـکان در
آستانه روزهای برگزاری جشـنواره ،از دسترس خارج شد
و مشـکالتی را بـرای مـا ایجـاد کـرد».

جایزه «ویستا» برگزیدگانش را شناخت
مراسم اهدای دومین جایزه «ویستا» در حوزه هنرهای
تجسمی ،پنج شنبه  ۲۱دی ماه در موزه هنرهای معاصر
تهران برگزار شد .در این مراسم پیام مفیدی برای ارائه
ایده «بدن ،جزیرههای مستعمراتی و عمق استراتژیک»
برنده دومین جایزه هنر معاصر ویستا و از نشریه تخصصی
تجسمی هنرآگه تجلیل شد.
به گزارش مهر ،در ابتدای این برنامه ،پریسا پهلوان مدیر
گالری ویستا و موسس جایزه ویستا ،پشت تریبون آمد
و گفت« :جایزه ویستا ایده محور است و به همین دلیل
هنرمندان پروپوزالهای خود را برای شرکت در مسابقه به
دبیرخانه ارسال کردند.
 ۱۹۸طرح به دست ما رسید که شامل  ۱۷۸کار انفرادی و
 ۱۹کار گروهی بود .همچنین ۱۱۴نفر از شرکت کنندگان
خانم و  ۷۷نفر آقا بودند.
بیشترین سن شرکت کنندگان  ۵۰سال و کمترین آن
 ۲۲سال بود .پروپوزالها در مدیاهای مختلف بودند که
بیشترین آ نها به چیدمان و کمترین آ نها به عکاسی و
معماری اختصاص داشت».

...

یادبود هفته

از نویسنده رمان «مادر» تا نوازنده برجسته تار!
گروه ادب و هنر -هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر،
نقش بی بدیلی در فرهنگ سازی جامعههای بشری
دارنــد .در هفته پیش رو یعنی از  23تا  28دی ماه،
مناسبتهایی از جمله سالروز درگذشت یک شاعر
برجسته انگلیسی ،درگذشت معروف ترین رهبر

ارکستر جهان ،درگذشت آهنگ ساز نامدار ایرانی و
نویسنده رمان معروف «مادر» و تولد نوازنده برجسته
تار ایرانی است .در خور ذکر است که از این هفته ،هر
شنبه و در همین ستون ،به گوشهای از زندگی شخصی
و حرفهای هنرمندان نامدار خواهیم پرداخت.

شاعر برجسته انگلیسی

«ادموند اسپنسر»
 ۱۳ژانویه ۱۵۹۹

او در سال  ۱۵۵۲میالدی در لندن متولد شد و هرچند خانواده اش جزو اشراف
انگلستان نبودند اما تالش زیادی برای کسب تحصیالت کرد و شعرهای درخشانی
ســرود .بیشتر هنرمندان او را به دلیل اثر منظوم طوالنی اش یعنی «ملکه پریان»
میشناسند« .ادموند» در سال  ۱۵۹۵در کتاب «نگاهی به وضع کنونی ایرلند»،
نکاتی درباره علل شورش در ایرلند و راههای اصالح آن مطرح کرد .سه سال بعد،
خانه و امالک «اسپنسر» به وسیله شورشیان ایرلندی منهدم شد و این شاعر که همه
چیز خود را از دست داده بود به لندن گریخت و در سال  1599بر اثر ناتوانی و رنجوری
درگذشت.
معروف ترین رهبر ارکستر جهان

اعالم  ۳۰برگزیده مرحله دوم جایزه
داستان کوتاه بهاران
موسسه بهاران ،اسامی  ۳۰داستان منتخب در مرحله
دوم جایزه داستاننویسی خود را اعالم کرد .به گزارش
ایلنا ،در تازهترین ارزیابی هیئت داوران 30 ،داستان از
مجموعه آثار ارسالی به مرحله نیمهنهایی راه یافتهاند که
روز پنج شنبه ،پنجم بهمن ماه 10 ،داستان از این تعداد به
عنوان داستانهای برگزیده اولین دوره این جایزه معرفی
خواهند شد .هیئت داوران اولین دوره جایزه داستان کوتاه
بهاران ،چندی پیش از میان حدود  1000داستان رسیده
به دبیرخانه این جشنواره 80 ،داستان را که به مرحله اول
رسیده بود ،معرفی کردند .مراسم اختتامیه جایزه داستان
بهاران پنجم بهمن ماه در موسسه بهاران برگزار میشود.

در ادامه برنامه ،دو تن از اعضای باشگاههای کتاب خوانی
نامههایشان به نویسندههای محبوبشان را قرائت کردند.
آیه سادات آذریان نامهاش برای هوشنگ مرادی کرمانی
و زهرا نامور ،نامهای را که برای نویسنده محبوبش کبری
بابایی نوشته بود ،خواند.

برگزیده کودکان با نیازهای خاص برگزیده شد و باشگاه
«تشکوه و کاکایوسف» از شهرستان رامهرمز استان
خوزستان ،برگزیدۀ اولین دورۀ جام باشگاهها نیز موفق
به کسب نشان استمرار شد.

است که نخواند هام .البته در حــوزه تخصصی و کاری
سعی میکنم کمتر از کتابهای جدید فاصله بگیرم اما
در حوزه ادبیات و به خصوص رمان ،االن فهرست بلندی
از کتابهایی را دارم که باید بخوانم .من در نوجوانی در
کتابخانه رضوی ،مدتها طول کشید بتوانم کتاب جنگ
و صلح را بخوانم .این حسرت به دلم مانده که جنگ و صلح
را به زبان روسی بخوانم».
صالحی همچنین در پاسخ به سوالی از شهر برازجان
که پرسیده بود «چرا به ما دانشآموزان بن خرید کتاب
داده نمیشود تا بتوانیم مهرماه هرسال ،کتاب بخریم؟»
گفت« :ما در حد منابعی که داریم تالش کردیم که بن
بدهیم .در همین جام باشگا هها ،معاونت فرهنگی بن
میدهد .در نمایشگاه کتاب هم بن میدهیم .دوستان
از بستههای مختلف مثل تابستانه کتاب و .. .استفاده
کنند».

تقدیم 2اجرابهروحافشینیداللهی
توسطساالرعقیلی

ادبی

شاعران «کنگره سراسرى شعر فرهنگیاران
پاسدار» در پهنه خلیج فارس شعر میخوانند
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«آرتورو توسکانینی»
 ۱۶ژانویه ۱۹۵۷

این رهبر ارکستر ایتالیایی ،بــزرگ ترین رهبر ارکستر نیمه نخست سده بیستم
میالدی است« .آرتورو» سال  ۱۸۶۷در شهر پارمای ایتالیا به دنیا آمد .وی از کودکی
به فراگیری نوازندگی پرداخت اما معروف شدن او داستان جالبی دارد .آرتورو در 19
سالگی با یک گروه ارکستر معروف که اپرا اجرا میکرد ،همکاری داشت .در آن جا
هنگام اجرای اپرایی پس از ایجاد کشمکش اعضای ارکستر با رهبر اپرا ،قرار شد رهبر
جدیدی برای ادامه کار انتخاب شود .پس از این که دو رهبر دیگر از عهده کار برنیامدند،
«آرتورو» پیشنهاد داد او این ماموریت را برعهده بگیرد و در عین تعجب ،موفق به این
کار شد .اجراهای او از آثار بتهوون و شوستاکوویچ و برامس از نمونههای عالی رهبری
ارکستر و اجراست .او حافظهای استثنایی ،چه در زمینه موسیقی و چه غیر آن ،داشت.
به ویژه زمانی که قوای بینایی اش در کهن سالی کاهش یافت ،با کمک حافظه خارق
العاده اش به فعالیت ادامه داد و در  90سالگی درگذشت.
نویسنده رمان معروف مادر

«ماکسیم گورکی»
 ۱۸ژانویه ۱۹۳۶

«آلکسی ماکسیموویچ ِپشکوف» که بیشتر با نام «ماکسیم گورکی» شناخته میشود،
داستان ،نمایش نامه و مقاله نویس انقالبی روس بود .او کودکی سختی داشت و در
 9سالگی خانه را ترک کرد .یک زندگی آمیخته با آوارگی در پیش گرفت و برای امرار
معاش به شغلهای کوچک و گوناگون تن در داد« .گورکی» اگرچه به صورت منظم به
تحصیلدرمدرسهنپرداختامابنابرگفتهخودش،زندگیبزرگترینمدرسهاشبوده
است .محبوب ترین کتاب گورکی میان خوانندگان فارسی زبان ،رمان «مادر» است
که بهترین ترجمه آن به قلم محمد قاضی است .از آثار دیگر او میتوان به «آدم بیکاره»،
«آرتامانوف ها» (که در ایران به نام تجارت آرتامانوف معروف است) و «استادان زندگی»
اشاره کرد .این نویسنده روس در  68سالگی در گذشت.
موسیقی دان و آهنگ ساز نامدار

«همایون خرم»
 28دی ماه 1391

این نوازنده نامدار ویولن ،موسیقی دان ،آهنگ ساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی،
سال  ۱۳۰۹در بوشهر متولد شد .از آن جا که مادرش از شیفتگان موسیقی اصیل
ایرانی بود و از بین مقامهای موسیقی ایرانی به دستگاه همایون عالقهای وافر داشت،
نام همایون را برای فرزند خود انتخاب کرد .همایون در  ۱۴سالگی در رادیو به تنهایی
به اجرا پرداخت .او ضمن تسلط در نوازندگی و بداهه نوازی ،آهنگ سازی خالق ،کم
نظیر و در عین حال مسلط به ظرایف نظری و تئوریک موسیقی ایرانی بود و از این نظر
پژوهشگری با ارزش و محققی ممتاز به شمار میرفت .استاد خرم  28دی ۱۳۹۱
بعد از تحمل چند ماه ابتال به بیماری سرطان ،در سن  82سالگی در بیمارستان دی
چشم از جهان فرو بست.
CMYK

