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وعده دولتی که از سال  93محقق نشده است

لذت شعر
دیوانه ام
یا شاید هم عاشق
که از فاصله ها
رنج می برم...
زخم می خورم...
اما باز هم
در انتظار تو
نشسته ام
تو در تشویش انتظارهای من
چقدر زیبا شده ای!
علیرضا اسفندیاری

***
عاشقم  ،یعنی برای وصف حال و روز من
هرچه فال خواجه و دیوان خواجوها کم است
من همین امروز یا فردا به جنگل می زنم
جرئت دیوانگی در شهر ترسوها کم است!
رضا نیکوکار

***
احترام هر قطاری که از راه میرسد
به
ِ
کاله برمیدارد از سر
مردی که سالهاست
قطاری دلش را ُبرد ه است!
رضا کاظمی

***
گاهی
یک پیراهن چهارخانه مردانه هم حتی
میتواند خانه آدم باشد
که دلتنگیهایت را در جیبش بریزی
و دکمه هایش را
برای همیشه ببندی
نزاده
رویا شا هحسی 
***
من بسیار گریستهام
هنگامی که آسمان ابری است
مرا نیت آن است
که از خانه بدون چتر بیرون باشم
احمدرضا احمدی

...
ادبی

شب شعر تالوت باران برگزار
میشود
همزمان با اجــرای
جشن هــای بــزرگ
بهار مهربانی ،ویژه
برنامه تالوت باران
در فــرهــنــگــســرای
اندیشه برگزار می
شود .به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای
اندیشه ،همزمان با فرا رسیدن ایام والدت
پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) ویژه
برنامه بهار مهربانی در قالب شب شعری با
عنوان"تالوتباران"درفرهنگسرایاندیشه
برگزار میشود .در این مراسم که با اجرای
سید شهرام شکیبا همراه است ،شاعرانی
همچون احمد علوی ،ســارا جلوداریان،
محمدصمیمی،حافظایمانی،حمیدبرقعی
و مــحــمــد عـــلـــی مـــجـــاهـــدی بـــه شــعــر
خوانی خواهند پرداخت .درخور ذکر است
در حــاشــیــه ای ــن بــرنــامــه گـــروه موسیقی
گرجستان در مــدح حضرت محمد(ص)
برنامه ای را اجرا خواهند کرد.

از رنجیکه«سندموسیقی» میبرد

به دست می شود و نکته جالب توجه این جاست
که محمدحسین ایمانی خوشخو در غیاب حسام
الدین آشنا که فعال تمایلی به حضور جدی در
پرونده سند موسیقی کشور نــدارد ،بار سنگین
پاسخ گویی در این زمینه را به دوش می کشد .او
بازهم در جلسه ای که روز چهارم اردیبهشت با
حضور تعدادی از هنرمندان در موزه فرش ایران
برگزار شد ،بیان کرد :سند موسیقی برای بررسی
و تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه
شده و در آینده نزدیک سند معماری نیز به شورا
تحویل می شود.

سند اصول و سیاستهای موسیقی کشور
مشهور به «سند موسیقی» ،یکی از برنامه
های دارای اولویت بخش فرهنگی هنری
دولــت یازدهم بــود که چندی پس از روی
کارآمدندولتحسنروحانیتوسطحسام
الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و
مدیر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست
جمهوری در رسانه ها مطرح شد .به گزارش
مهر،باگذشتبیشازچهارسالازبرگزاری
اولین نشست بررسی این سند که گفته می
شد یکی از راهبردی ترین و قانونمندترین
اسناد دولتی برای رفع مشکالت پیش روی
هنرموسیقیاست،هنوزچشماندازروشنی
از آن پیش روی کارشناسان و هنرمندان
موسیقیقرارندارد.
▪ ۲۱مـــرداد ۱۳۹۳؛ اولــیــن گــام بــا حضور
مشاهیر و مدیران برداشته شد

حسام الدین آشنا در اولین قدم خود برای تبیین
سیاست ها و خط مشی دولت به منظور بررسی
مجدد سند راهبردی موسیقی کشور که پیش از
این توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین
شده بود ۲۱ ،مرداد ماه سال  ۱۳۹۳با دعوت از
بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت
ارشاد و دفتر موسیقی ،در حضور خبرنگاران به
بیان جزئیات این طرح پرداخت .آشنا با اشاره به
ضمانت های اجرایی این سند راهبردی توضیح
داد:مامعتقدیماینموسیقیهنوزوضعمشخصی
ندارد و نیازمند سندی هستیم که بتواند کمک
قابل توجهی به سامان دهی ،ترویج ،واردات و
صادرات موسیقی کشور کند.
▪ 4بهمن۱۳۹۳؛ آقای معاون به برخی ابهامات
پاسخ داد

گویاتدوینواجراییکردنسندموسیقیکشوربه
همین راحتی ها هم نبود زیرا بعد از برگزاری این
نشستدرمردادماه،خبریازاقداماتانجامشده
در رسانه ها منتشر نشد .علی مرادخانی معاون
هنری وقت وزیر ارشاد روز چهارم بهمن ماه ۹۳
درباره این موضوع توضیح داد :با توجه به اهمیت
این سند ،الزم است قبل از این که از نظر رئیس
جمهوربگذرد،بررسیهایبیشتریرویآنانجام
شود .ما در همان جلسه نیز به این نتیجه رسیدیم
کهباید اینسندمهمبررسیبیشتریشود و بعد از

▪ ۱۰آبان ۱۳۹۶؛ تغییر وزیر و پیگیری یک
ماجرای طوالنی

اتمامبهشورایعالیانقالبفرهنگیبرسد.
▪ ۳۰فــروردیــن ۱۳۹۴؛ سند موسیقی به
شورای عالی انقالب فرهنگی می رود

هیچ مرجعی از تاریخ ارائه این سند و جزئیات
آن خبر دقیقی را منتشر نمی کــرد تا ایــن که
محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر کمیسیون
هنر و معماری شــورای عالی انقالب فرهنگی
روز سی ام فروردین ماه سال  ۹۴با حضور در
خانه موسیقی گفت :امیدواریم تا پایان امسال
( )۱۳۹۴اسناد این رشته های هنری نهایی و
مصوب و در آینده نزدیک در شورای عالی انقالب
فرهنگی تصویب شود .این سند یک نقطه شروع
است تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه
فرهنگی ،مصوبه ای در زمینه موسیقی و صیانت
از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه
های متعدد هنری بر اساس این مصوبه برنامه
ریزی کنند.
▪ ۷تیر ۱۳۹۴؛ سند موسیقی به مرحله آخر
رسید؟

پیروز ارجمند که مدیرکل وقت دفتر موسیقی
وزارتارشادبود،درگفتوگوبایکیازخبرگزاری
ها از جمع بندی سند نهایی خبر داد و گفت:
صورتجلسه این بود که شورایی سه نفره و یک
نماینده از مرکز موسیقی تشکیل شــود و این
موضوع را پیگیری کند .ارجمند اظهار کرد:
پیشبینی ما این بود که تدوین نهایی سند تا آخر

آلبوم صوتی «مینای
مــهــتــاب»  ،روایـــت
دی ــگ ــری از هشت
کـــتـــاب س ــه ــراب
سپهری،باانتشاردر
15مهر  1397در
دســتــرس مخاطبانش ق ــرار گــرفــت کــه با
استقبالگرمآنهامواجهشد.مینایمهتاب
با موضوع هنر ،مجموعه ای اســت که به
صورت موسیقی گفتار تولید شده و خوانش
 30قطعه از ســروده های سهراب سپهری
را ازدفترهای"صدایپایآب""،حجمسبز"،
"مــرگ رن ــگ"" ،زنــدگــی خــواب هــا"" ،آوار
آفتاب"و "ما هیچ ما نگاه" ،با اجرای مهرداد
محمدپوربهدوستدارانادبیاتاینسرزمین
ارائه می دهد .آلبوم صوتی مینای مهتاب که
به منظور ایجاد فضای ذهنی امن و آرام در
عموم مخاطبان ،تولید شده است؛ می تواند
نقش به سزایی در کاهش آسیب های ناشی
از اختالالت روانی و رفتاری ،کنترل خشم و
ایجاد حس آرامش در آن ها ایفا کند.

اردیبهشتماه (سال  )۱۳۹۴زمان ببرد اما این
روند بیشتر طول کشید .همانطور که میدانید،
ی ندارند
دستگاههایکشورما ُبعدکارشناسیقو 
و این خودش یک عامل بازدارنده است .به هر
ترتیب سند موسیقی کشور در مرحله آخر است
و ما میتوانیم امیدوار باشیم که تابستان امسال
منتشرشود.

محمدحسین ایمانی خوشخو روز دهم آبان سال
 ۹۶درحاشیهبرگزارینمایشگاهمطبوعاتگفت:
مسائل محتوایی سند موسیقی انجام شده است
اما از آن جا که باید هماهنگی با وزارت ارشاد هم
باشد ،ما منتظریم دوبــاره بتوانیم بعد از تغییر و
تحوالت صورت گرفته در وزارت ارشاد ،درباره
موسیقی با آقــای صالحی وزیــر ارشــاد صحبت
کنیم .فکر می کنم اگر همین روند پیش رود ،تا
چند ماه آینده بتوانیم این سند را در دستور کار
شورای عالی انقالب فرهنگی قرار دهیم.

▪ ۸تیر۱۳۹۴؛ سند 3تا 4ماه دیگر به تصویب
می رسد!

▪ ۱۹آبان  ،۱۳۹۶خبرنگاران و اهالی رسانه
موضوع را پیگیری کنند

یک روز پس از انتشار این خبر ،حسین نوش آبادی
معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی در گفت وگو با رسانه رسمی
مجلس شورای اسالمی از تصویب سند موسیقی
طی سه یا چهار ماه آینده ( )۱۳۹۴خبر داد و
گفت :تالش داریم تا پایان نیمه امسال به اتمام
برسد .او به نقش برجسته شورای عالی انقالب
فرهنگیاشارهواظهارکرد:خانهموسیقیوحوزه
هنری از دیگر مجموعه هایی بودند که به وزارت
ارشاد در این زمینه مشاوره هایی دادند .درنهایت
با وجود برگزاری این جلسات فشرده ،امیدواریم
حدود سه تا چهار ماه آینده این سند به تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی برسد.
▪ ۴اردیبهشت ۱۳۹۵؛ حکایت همچنان
باقی است

تدوین سند موسیقی کشور و تصویب آن تا این
جای کار همچنان در این شورا و آن شورا دست

فرزاد طالبی مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت
ارشاد روز نوزدهم آبان ماه در حاشیه نمایشگاه
مطبوعات گفت :بعد از تغییرات کلی که ما روی
پیشنویس مرکز بررسیهای استراتژیک انجام
دادیــم ،این نسخه به کمیسیون هنر و معماری
شورای انقالب فرهنگی فرستاده شد  .در ابتدای
امسال با دکتر ایمانی (رئیس کمیسیون هنر و
معماری شورایعالی انقالب فرهنگی) صحبت
کردم و نتیجه کار این سند را جویا شدم که ایشان
گفت ما تمام تالشمان را خواهیم کرد تا قبل از
پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم این سند را
به صحن شورایعالی انقالب فرهنگی ببریم».
این گزارش فقط بخش اجمالی و کوتاهی از تاریخ
نگاری پرونده پرفراز و نشیب سند موسیقی کشور
است که تا به امروز با گذشت چهارسال از طرح
آن ،هنوز به سرنوشت روشنی نرسیده و به پرونده
ای بی نتیجه در حوزه فعالیت های دولتی تبدیل
شده است.

محمدعلیزادهبا«خاطرتتخت»برگشت

رخشانبنیاعتمادصداپیشه«تورانمیرهادی»

بهصدایایرجخواجهامیریغبطهمیخورم

محمد علیزاده پس از ماه ها دوری از صحنه،
چهره ها
قطعه جــدیــدی را منتشر ک ــرد .تــرانــه قطعه
خواننده پاپ
«خــاطــرت تخت» را محمد عــلــیــزاده بــه طور
مشترک با مهرزاد امیرخانی نوشته و آهنگ سازی آن را میالد
ترابی انجام داده است.به گزارش خراسان ،این خواننده که چند
ماهی را به دلیل استراحت ،روی صحنه حاضر نشده بود ،قرار
است دوم آذر در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران روی
صحنه برود .قیمت بلیت های این کنسرت از  55تا 155هزار
تومان متغیر است .آلبوم قبلی محمد علیزاده به نام «گفتم نرو» با
هشت قطعه در دی ماه سال  1395منتشر شد.

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت «توران
چهره ها
میرهادی» از کتاب صوتی او رونمایی شد .در
کارگردان
ادامه این مراسم که در تاالر قلم کتابخانه ملی
ایران برگزار شد ،پیام صوتی «رخشان بنی اعتماد» یکی از دو
کارگردانمستند«تورانخانم»برایحضارپخششد.بهگزارش
ایران آرت ،مدیر انتشارات نوین گویا در سخنانی کوتاه درباره این
کتاب صوتی گفت«:در ابتدا قرار بود خانم ژاله علو روایتگر این
کتاب صوتی باشند ولی شرایط جسمانی ایشان این اجازه را نداد
و خانم بنی اعتماد با توجه به سابقه شناختی که از زنده یاد توران
میرهادی داشت ،این کار را به نحو احسن انجام داد».

ساالر عقیلی در مراسم رونمایی از قطعه «آوای
چهره ها
ایــران» اعــام کرد که همواره به صــدای ایرج
خواننده سنتی
خواجهامیری غبطه خــورده است .به گزارش
خبرآنالین ،او نخستین دلیل همکاریاش با ایرج خواجه امیری
را ادای دین به این پیش کسوت حوزه موسیقی دانست و گفت« :
در طول فعالیتم همیشه به صدای استاد ایرج خواجه امیری
غبطه خورده ام .صدای او در  ۸۶سالگی همچنان پرصالبت
است .همواره فکر میکنم اگر من هم بتوانم در آن سن همچون
استاد بخوانم بسیار خوشحال خواهم شد .امیدوارم این اثر،
مفهومی را که مدنظر داشتهایم ،به مخاطبان منتقل کند».

گزیده هشت کتاب سهراب
به روایت «مینای مهتاب»

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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موسیقی
برگزاری کنسرت آهنگ ساز
مطرح ایتالیایی
«فدریکو آلبانیز»،
مــوســیــقـــــی دان و
نـــــوازنـــــده مــطــرح
ایتالیایی به دعوت
مجموعه فرهنگی
هنری «عمارت روبه
رو» برای برپایی کنسرت به ایران میآید.به
گزارش رسانه نوا ،این موسیقی دان و نوازنده
ایتالیاییمتولدسال ۱۹۸۲درمیالناست.او
سالهاست که با ساز تخصصی پیانو شناخته
میشودوساختههایاواشاراتیبهسبکهای
پاپ ،کالسیک و نئوکالسیک دارد .آثار او در
زمینه موسیقی الکترونیک در دنیا طرفداران
بیشماری دارد.این موسیقی دان قرار است
برای اولین بار در ایران و در سالگرد مجموعه
عمارت روبه رو کنسرتی را در تاریخ ۱۶آذر ماه
بهمدتیکشبدرتاالراندیشهبرپاکند.

تاریخ برگزاری پنجمین جشنواره
موسیقی نوای خرم اعالم شد
ستاد برگزاری پنجمین جشنواره و جایزه
خرم)تاریخبرگزاریبخش
همایونخرم(نوای ّ
نهایی این رویداد موسیقایی ویژه گروه سنی
کودکونوجوانرااعالمکرد.بهگزارشرسانه
نوا ،در این دوره از جشنواره و جایزه همایون
خرم ۱۵۲۴نفردرقالب ۶۲۰اجرایگروهی
ّ
و انفرادی از  ۲۷استان و  ۹۶شهر کشور آثار
خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند
که هیئت ارزیابی این مرحله ،پس از مشاهده
و بررسی آثار ،در مجموع ۳۱۵اجرا و۱۰۱۱
نوازنده و خواننده را برای اجرای حضوری در
مرحلهرقابتیپنجمیندورهجشنوارهانتخاب
کردند.پنجمین جشنواره و جایزه همایون
خرم) با هدف ارتقای سطح هنری
خرم (نوای ّ
ّ
و موسیقایی و استفاده از نمونه ها و الگوهای
موجود در هنر ایرانی برای هنرمندان گروه
سنی زیر  ۱۸سال ،توسط موسسه فرهنگی
هنری«رادنواندیش»برگزارمیشود.

...
هنری

تابلوی مسروقه پیکاسو
پس از  6سال پیدا شد
یکیازتابلوهایپابلو
پیکاسوکهششسال
پیش از م ــوزهای در
روتــــــردام هلند به
سرقت رفته بــود ،به
شکلی کامال اتفاقی
دررومانیپیداشد.بهگزارشایرانآرت«،سر
آرلکین» که ارزش آن حدود یک میلیون دالر
بـــرآورد مـیشــود ،ســال  2012در یکی از
عجیبترین دزدیهای تاریخ هنر موسوم به
دزدی قرن همراه شش تابلوی دیگر از آثار
کلود مونه ،آنری ماتیس ،پل گوگن و لوسین
فروید به ارزش تقریبی  200میلیون یورو به
سرقت رفــت .روز یــک شنبه ایــن هفته دو
شهروند هلندی به سفارت هلند در پایتخت
رومانیرفتندومدعیشدندتابلویمنسوببه
پیکاسو را زیر یک درخت در شهری در جنوب
شرقیرومانیپیداکردهاند.ششسالپیش
دوربــیـنهــای مداربسته و امنیتی گالری
کانستالدرشهرروتردامتصاویرسهخالفکار
را ثبت کرده بودند که از در پشتی وارد گالری
میشوند و پس از چند ثانیه با تابلوهای
ارزشمند بزرگان تاریخ هنر بیرون میروند.
اینسرقتفقطسهدقیقهطولکشید.

 3نقاش ایرانی طراحیهای
«هنر جوان» را داوری میکنند
داوران بخش طراحی هفتمین جشنواره
هنرهای تجسمی «هنر جــوان» که دی ماه
امسال برگزار میشود ،معرفی شدند .به
گزارش روابطعمومیسپهرسوره هنر ،سید
حمیدشریفیدبیرهنریهفتمینجشنواره
«هنرجوان»،داورانبخشطراحیاینرویداد
تجسمی را منصوب کرد.حبیب ا ...صادقی،
کاظم چلیپا و حسن یاقوتی داوری بخش
طراحی این رویداد حوزه تجسمی را برعهده
گرفتند.جشنواره هنرهای تجسمی «هنر
جوان»دیماهامسالبرگزارمیشود.

