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فرهنگی و هنری

فراخوان
جشنواره عکس
«کارگر ،تالش و
زندگی» منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره عکس سلفی با عنوان «کارگر ،تالش ،زندگی» بهمناسبت نامگذاری سال  ٩٦با عنوان اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال و گرامیداشت
هفته کار و کارگر منتشر شد.
این ســازمان با هدف ارج نهادن به تالشهای شــبانهروزی کارگران در بخشهای مختلف صنعتی ،تولیدی ،معدنی ،کشاورزی و خدماتی بهمنظور ارتقای
انگیزههای کاری ،انعکاس و ماندگار کردن صحنههای جذاب و تاثیرگذار عرصههای مختلف زندگی شغلی و ایجاد فضای پرنشاط و خالقانه در فضای غیررسمی
سازمانی بهمنظور تحرک و پویایی در محیط کاری و نیل سریعتر به اهداف سازمانی ،جشنواره عکس سلفی با عنوان «کارگر ،تالش و زندگی» را برگزار میکند.
عالقهمندان برای اطالع از جزییات فراخوان و کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.tamin.irمراجعه کنند و صورت لزوم با شمارههای ،٦٤٥٠٣١٧٦
 ٦٦٥٩٦٦٢١یا شماره  ٨٨٦٦٥٧٢٦تماس بگیرند.
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اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی انتخاباتی شد

آیین اختتامیه بیســتمین دوره از جشــنواره تئاتر دانشگاهی
با دعــوت پانتهآ پناهیها از مردم برای شــرکت در انتخابات و
جلوگیری از تکرار یک اتفاق تلخ قدیمی برگزار شد.
شــرکت کنندگان و عالقهمندان به جشنواره تئاتر دانشگاهی
که بیســتمین دوره آن در روزهای گذشــته برگزار شــده بود،
شــامگاه  23اردیبهشت در تاالر وحدت گرد هم آمدند تا مراسم
پایانی این جشــنواره را که مهدی گمــار دبیری آن را بر عهده
داشت برگزار کنند.
در ابتدای این مراســم ،ایرجی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره برنامه ریزی
جهت برگزاری این جشــنواره به دلیل محدودیت های مالی و
اداری سخت بود ،اظهار کرد :سعی کردیم استمرار این جشنواره
را با وجود مشــکالتی که داشــتیم رعایت کنیم و تمام قصور و
مشکالتی را که وجود داشته ،بر گردن میگیرم.
وی افزود :ما به دانشجویان حق میدهیم که پرسشگر باشند
و همانطور که تعهــد کرده بودیم همچنان هم بر آن پایبندیم
که باید به دانشــجویان آزادی عمل داد و اعتماد کرد تا کارهای
خالقانه انجام دهند.
تغییر محل دبیرخانه جشنواره

ایرجی ادامه داد :در ادامه فعالیت این جشــنواره مقرر شده از
هفته آینده فراخوان دوره بیســتویکم آماده شود و دانشجویان
از فــردا میتوانند برای انتخاب دبیر دوره بعد رزومه خود را ارائه
کنند.
وی خاطرنشان کرد :دبیر آینده جشنواره تئاتر دانشگاهی تا ماه
آینده اعالم میشــود ضمن اینکه دبیرخانه هم به محل دیگری
منتقل خواهد شد.

برگزیدگان بخش تجربه اجراء:

یک تقدیر و انتقاد از الگوهای ضعیف در دانشگاهها

در این بخش نمایش نرگس به کارگردانی حسین توازنی زاده
برنده تندیس جشــنواره شــد و گروه بازیگران این نمایش هم
تندیس و لوح افتخار را دریافت کردند.
در این بخش ســامان خلیلیان به عنوان یکی از داوران اعالم
کرد که با مشــورت مهدی شــفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی
نمایش نرگس به جشنواره سی وششم تئاتر فجر پیشنهاد خواهد
شد.

یکی از بخشهای این مراســم تقدیر از دکتر کامیابی یکی از
اساتید دانشــگاه بود که پیش از این تقدیر ،قطبالدین صادقی
اظهــار کرد :یکی از مشــکالت اخیر این ســالها وجود برخی
استادان کمســواد است چون به چشــم دیدم که چه استادانی
ترجمه دانشــجویان را به نام خود تمــام میکنند یا صفحاتی از
کتب خارجی را به اسم خود منتشر میکنند.
این بازیگر و کارگردان تئاتر گفت :الگوهای ضعیف کمر علم
و هنر را میشکنند و بدا به حال دانشگاهی که استادانش ضفیف
باشند.
کامیابی هم پس از تقدیر خود ابراز امیدواری کرد :تئاتر ایران
همچنان پیشــرفت کند و دانشجویانی که در آینده به اجراهای
عمومی و کار حرفهای میرســند به اخالق دانش و ایران توجه
داشته باشند.
در این مراســم برخالف روال معمول که دســتکم یک روز
پیش از اختتامیــه نامزدهای دریافت جایــزه را اعالم میکنند
هیچ کاندیدایی در رســانهها منتشر نشده بود و دستاندرکاران
جشــنواره همزمان با اهدای جوایز برگزیدهها از اسامی نامزدها
هم رونمایی کردند.
به این ترتیــب در بخش های مختلف جشــنواره این جوایز
اهداء شد:

بخش پوستر:

دیپلــم افتخار و تندیس به ســعدی محمــدی برای نمایش
تابســتان و تقدیــر از امیر شــمس بــرای نمایــش مجلس
مختلفخوانی و مصطفی امیری و وحید شمس به طور مشترک
برای نمایش قضیه
بخش بهترین بازیگر زن:

دیپلم افتخار و تندیس :صبا ایزدپناه برای نمایش کارخانگی،
تقدیر از راشین دیدنده و بیتا عزیززاده اقلی
در این بخش پانتــهآ پناهیها و نوید محمدزاده جوایز را اهدا
کردنــد که پس از پایان پناهیها گفت :من اصال آدم سیاســی
نیســتم اما آگاهی وقاحت زیاد میشــود بنابراین برای اینکه
فاجعه کوی دانشــگاه بار دیگر تکرار نشــود و آدمها با پوشش
ســفید خودشان را جای آدمهای مهم دیگر جا نزنند ،تو رو خدا!
بروید و رای بدهید.
سپس نوید محمدزاده هم همراه با شوخی و خنده گفت :زبان
کردی را هم خدا آزاد نکرد.

بخش بهترین کارگردانی:

دیپلم افتخار و تندیس :سعید سعدی برای نمایش تابستان
لــوح تقدیر به پریســا میرعلــی و نرگس بهروزیــان برای
نمایشهای " " 263 + youو " کارخانگی"
بخش بهترین بازیگر مرد:

نفر اول رضا چاووشــی برای پوســتر تلورانــس ،یک اپرای
صابونی (تندیس جشنواره و لوح افتخار)
تقدیر از مریم برادران و مهدی کیانی
بخش عکس:

دیپلم افتخار و تندیــس :کیارش مصیبی برای نمایش بیرون
پشت در و لوح تقدیر به سهیل صحرانورد.
بخش پژوهش( :جایزه استاد فرهاد ناظر زاده کرمانی)
سپیده شمسی،سعید نیکورزم و سمانه زارع پور
بخش نمایش نامه نویسی:
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار :مهین بهزادی
تقدیر اســماعیل غالمی و نیما نادری و حسین برفی نژاد (به
طور مشترک)
بخش بهترین جلوههای بصری:

تقدیر از بهرنگ معتمدی در بخش صدا و موسیقی
هیأت داوران بخش برگزیدههای جشنواره:
نمایش مناقشــه به کارگردانی مرتضی محمدی از دانشکده
هنرهای زیبا را به عنوان برگزیده این بخش انتخاب کرد.

اعالم موضع شهاب حسینی درباره انتخابات

این بازیگر ســینما در متنی که در صفحه شــخصی خود
در اینســتاگرام منتشر کرده ،نوشته است :با یاد خدای حی و
حاضر و ناظر بر پندار ،گفتار و کردار ما.
هممیهنان و بستگان عزیز فهیم ،صبور و غیورم در خانواده
بزرگ ایرانزمین همواره در شــرایط سرنوشتسازی چون
انتخابات ریاست جمهوری،پای اهل هنر و فرهنگ هم خواه
یا ناخواه به شــرایط موجود باز میشود و پیرو همین مطلب
در این روزها این عضــو کوچک خانواده نیز مکرر از جانب
ستادهای انتخاباتی هر یک از کاندیداهای محترم دعوت و
اعالم حمایت شــدم اما مایل بودم بعد از اتمام برنامههای
مناظره نامزدهــای محترم و دیدن و شــنیدن دیدنیها و
گفتنیهایشــان ،به عنوان یک ایرانی حاضر بر عرصه هنر
که رویکرد و نگاه سیاســیاش مورد پرسش جامعهای است
که در آن زیســت میکند ،طی این یادداشت ،تحلیلی کوتاه
و نظر فکری و قلبی خود را با هموطنانم در میان بگذارم.
بازیگر فیلم فروشنده در ادامه اظهار کرده است :از آنجا که
در مسیر نیل به اهدافی که موجب تعادل و در نهایت تعالی
جوامع و ملتها میگردد ،چهار سال زمانی کافی برای به بار
نشستن درخت امید و اعتدال نیست .به نظر میرسد انتخاب
درســت و منطقی ،دادن فرصت و اعتماد دوباره به کسانی

است که دولتشان وارث دو دوره دولتی بود که زیرساختها
و بنیانهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاست خارجی ایران را با
تغییراتی منفی و بعضا جبرانناپذیر مواجه ساخته بود.
حسینی ادامه داده است :لذا شاید عملکرد مفید دولت فعلی
را بشود شامل دو بخش دانست .دو دوره دوساله که دوساله
اول را به بازســازی و مرمت دوباره زیرساختهای مذکور و
دوســاله دوم را پس از رسیدن به نقطه صفر محور اعداد از
چند پله منفی که شــرایط کشــور به آن نزول کرده بود ،به
آغاز حرکت و پیریزی دوباره در جهت ثبات و امنیت کشور
که ضامن و شرط اصلی و زمینهساز رشد و توسعه سرزمینی
میباشد ،اختصاص داده است.
بازیگر فیلم "جدایی نادر از سیمین" در ادامه یادداشت خود
نوشته است :بنابراین دستاوردهای این دولت به مثابه نونهالی
از نو است که سر از خاک برآورده .حال ،این تصمیم با ماست
که از این نهال برای به بار نشستن ،حمایت و حفاظت کنیم
یا به سیاق هر دولتی که طی این سالها دستاوردهای دولت
پیش از خود را از ریشــه برکند تا خود نهالی از نو بکارد ،که
باز تا به آســتانه شکوفایی رســید ،بار نداده از ریشه برکنده
شود ،ما همچنان با دهانی باز و چشمانی منتظر در انتظار به
بار نشستن درخت تنومند عزت ،رشد ،شکوفایی ،سالمت و

محرومیت  ۱۵۶ناشر از نمایشگاه کتاب آینده

رئیس هیأت رســیدگی به تخلفات ناشــران سیامین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران از محرومیت  ۱۵۶ناشــر از نمایشگاه سال
آینده خبر داد.
همایون امیرزاده در ساعتهای پایانی آخرین روز برپایی سیامین
نمایشگاه بینالمللی کتاب درباره رأیهای صادرشده از این هیأت
گفت :در پایان آخرین روز نمایشــگاه  ۲۲۷رأی از سوی این هیأت
صادر شد که برمبنای این آرا  ۱۵۶ناشر که حقوق همسایگان خود
را رعایت نکردند و در این نمایشگاه به صورت محرز تخلف کردند از
حضور در نمایشگاه سی و یکم محروم شدند.
او افــزود ۱۴۶ :مورد تخلف مربوط بــه ارائه و فروش کتابهای
سایر ناشران بوده است .بیش از  ۷۰درصد محتوای غرفه این ناشران
مربوط به کتابهای سایر ناشران بوده است و الزم بود در این زمینه
برخوردهــای قاطعانه و جدی صورت بگیــرد .به همین دلیل این
رایها با پشــتوانه مطالبات صنفی و گزارشهای دقیق کارشناسی
از سوی مدیر تشکلها ،مدیران سالنها و مجموعه مدیران اجرایی
صادر شد و با تخلف آنها بدون اغماض برخورد میشود.
امیــرزاده همچنین گفت :از ایــن  ۲۲۷رای  ۳۹مورد هم مربوط
به نقد کــردن بنکارتهای الکترونیکی بوده که در این زمینه هم
برخورد الزم صورت گرفته است .همچنین  ۵۹مورد از این آرا مربوط
به جمعآوری کتاب با اخطار کتبی ،درج در پرونده و اخذ تعهد همراه
بوده است ۷ .مورد آرا تعطیلی غرفه ناشر تا پایان نمایشگاه و  ۵مورد

سعادت سرزمینی باشیم که هر باغبانش در پی نهادن نهال
موردپسند و سلیقه خود در آن است و شاهدی بر این احوال
که بازتاب هر عملکردی از ســوی دولتمردان مســتقیما در
جامعه روی نشان میدهد.
شهاب حسینی ادامه داده است :مجالی بر تحلیل مناظرهها
در این چند ســطر نیســت که همگان خود بر آن واقف و
عاقلانــد .اما پندار این عضو کوچک خانــواده بزرگ ایران
زمین ،بر این باور است که طبعا در شرایطی که رئیسجمهور
محترم،جناب آقای روحانی طی چهار ســال گذشته بیشتر
معطــوف موارد و مصالح کالن کشــور در ابعاد منطقهای و
جهانی بودند ،طبعا و شاید بیشتر موارد اجرایی در امور داخلی
کشــور ،در تقسیم کارهای کالن مملکتی بر عهده معاونت
اول محترم ایشان جناب آقای جهانگیری بوده است و حال
کــه به همت ملت و دولت آقای روحانی کشــور از ثبات و
امنیت منطقهای برخوردار بوده و حال که به نظر میرســد
چهار سال آینده ،سالهای متمرکز در امورات داخلی است،
ندای درونی برآمده از منطق و عاطفه توامان در اندیشه این
هممیهن کوچک ،میل قلبی مرا به حمایت از دولت اعتدال
و تــداوم اعتماد به عهد میان مردم و آقای دکتر روحانی که
چهار سال پیش بسته شد ،ســوق میدهد چراکه صداقت،

تعطیلی یکروزه غرفه ناشر بوده است.
رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران نمایشگاه کتاب گفت:
اقدام به نقد کردن بنکارتها ،واگذاری غرفه به غیر ،ارائه و فروش
کتاب سایر ناشــران ،ثبت نام کالسهای آموزشی ،رعایت نکردن
شئونات اســامی و فروش کتاب بدون مجوز و بدون شناسنامه از
مصادیق این تخلفها بوده است.
او همچنیــن در توضیحی گفــت :از روز اول نمایشــگاه یک
کارگروه تخصصی به منظور رصد فعالیت ناشران و شناسایی موانع
فعالیتهای صنفی در نمایشگاه تشکیل شد و این کارگروه با دقت و
وسواس اقدام به شناسایی ناشران متخلف کرد .حاصل بررسیهای
دهروزه این کارگروه این بود که مجموعه ناشران که به مراکز پخش
تبدیل شــده بودند شناسایی شدند و قبل از طرح در هیأت تخلفات
تذکرات الزم را دریافت کردند.
او اظهار کرد :از حدود سه سال قبل تاکنون یکی از مطالبات صنف
از وزرات ارشــاد و معاونت فرهنگی نیز برخورد قاطعانه با اینگونه
مراکز پخش در نمایشــگاه بود که به نظر میرســد با اقداماتی که
در سیامین نمایشگاه انجام شد میتوان ارزیابی کرد که سال آینده
غرفههایی که بیشتر به مراکز پخش شباهت دارند به حداقل برسند
یا به کلی از عرصه نمایشگاه حذف شوند.
امیرزاده گفت:این اقدام در راســتای صیانت از حقوق ناشــران
حرفهای و همچنین مخاطبان صورت پذیرفته است.

دلسوزی و آرمانخواهی را در ایشان بیش از دیگر رقبایشان
احساس کردم.
این بازیگر در پایان گفته اســت :لذا با امید به خدا در روز
انتخابــات در حالی که بلور نازک اعتماد خویش را در جهت
باور بر آینده ســرزمینم به کاندیدای موردنظرم جناب آقای
دکتر حســن روحانی اهداء میکنم ،برای حمایت از ایشان
پای صندوق رای حاضر خواهم شــد و رای خود را به امانت
به صندوق خواهم سپرد.
با یاد و امید به پرودگار یکتــا همراه با ارادت و احترام به
مردم عزیز و متین سرزمینم سید شهابالدین حسینی.

مجموعه تئاترشهر جدیدترین آمار تماشاگران خود را ارائه کرد

به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ،مجموعه
تئاتر شــهر تهران که در ماه جاری  8نمایــش را در فضاهای
نمایشــی خــود روی صحنه داشــت تا بیســت و دومین روز
اردیبهشــتماه و در گرماگرم فضای سیاسی ناشی از انتخابات
ریاست جمهوری میزبان  27هزار و  558تماشاگر بود.
ســالنهای مجموعه تئاترشــهر با ظرفیتهای متفاوتی که
دارند ،در اردیبهشــت  96یکی از ماههــای پر مخاطب خود را
پشت سر گذاشته و با تمام ظرفیت خود پذیرای مخاطبان تئاتر
بودند .نمایــش هملت به کارگردانــی آرش دادگر که  31اجرا
در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر داشــت ،میزبان  12هزار و
 628تماشــاگر بود و به فروش  2میلیــارد و  999میلیون ریال
دست یافت .برای این نمایش  6527بلیت تمامبها 1055 ،بلیت
تخفیفدار و  2172بلیت میهمان ارائه شده است.نمایشبوف کور
که ناصر حسینیمهر آن را در تاالر چهارسو اجرا کرد با  34اجرا
میزبان  3571تماشاگر بوده و  690میلیون و  125هزار ریال در
گیشــه به نام خود ثبت کرد .برای این نمایش  2597بلیت تمام
بها  327 ،بلیت نیم بها و  647بلیت میهمان ارائه شده است.
نمایش بی پدر به کارگردانی محمد مســاوات نیز که در تاالر
قشقایی  40اجرا داشت میزبان  4498تماشاگر بود .این نمایش
بــا ارائه  2404بلیت تمام بهــا 1012 ،بلیت نیم بها 341 ،بلیت
تخفیف دار و  741بلیت میهمان در گیشــه  795میلیون و 700
هزار ریال داشت .دیگر نمایش تاالر قشقایی اجرای نمایشنامه
خوانی رگ و ریشه در به دری با کارگردانی افسانه زمانی است
که طی  3اجرا میزبان  265تماشــاگر بوده و با  186بلیت تمام

بها 7 ،بلیت نیم بهــا 13 ،بلیت تخفیف دار و  59بلیت میهمان
رقم گیشه  39میلیون و  980هزار ریال برایش ثبت شده است.
تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر که به اجرای محفل بیعاری
به کارگردانی ســیاوش بهادری اختصاص داشته و تا کنون 17
اجرای آن پشــت سر گذاشته شــده میزبان  924تماشاگر بوده
اســت .برای این نمایش  309بلیت تمــام بها  158 ،بلیت نیم
بها  136 ،بلیت تخفیف دار و  321بلیت میهمان ارائه شــده و
گیشــه آن  99میلیون و  360هزار ریال اعالم شده است .روح
جهنمی عنوان دیگر نمایش تاالر ســایه است که با کارگردانی
بابک محمدی  11اجرا را پشــت سر گذاشته و تا کنون میزبان
 398تماشاگر بوده اســت .برای این نمایش نیز  75بلیت تمام
بها 19 ،بلیت نیم بها 3 ،بلیت تخفیف دار و  301بلیت میهمان
داشته که مبلغ  21میلیون و  725هزار ریال گیشه آن بوده است.
نمایش کافه پولشــری به کارگردانی الهــام پاوهنژاد در کافه
تریای تاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر  32بار اجرا شــده و در
مجموع  2399تماشاگر داشته است .برای این نمایش که 361
میلیون و  300هزار ریال گیشــه داشته تعداد  1472بلیت تمام
بها 27 ،بلیت نیم بها 423 ،بلیت تخفیف دار و  477بلیت میهمان
ارائه شده است.
نمایش برلین محمد یعقوبــی به کارگردانی آرین رضایی نیز
که در پالتو اجرا  39نوبت روی صحنه رفت نیز  2875تماشاگر
داشت .برای این نمایش  2462بلیت تمام بها  28 ،بلیت نیم بها
و  385بلیت میهمان ارائه شده و گیشه آن  371میلیون و 400
هزار ریال ثبت شده است.

زادروز پرویز مشکاتیان با آستان جانان و بیداد

شصت و سومین زادروز پرویز مشکاتیان با اجرای گروه «نهیب» و با بازخوانی دو
اثر «آستان جانان» و «بیداد» در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
این مراسم با استقبال عالقهمندان به موسیقی و هن ِر پرویز مشکاتیان همراه بود و
شدن درهای ورود جایی برای نشستن نداشت .بسیاری
ســالن فرهنگسرا پس از باز ِ
از عالقهمندان در داخل ســالن و ایستاده برنامه را دنبال کردند و بسیاری نیز مجبور
شدند در فضای خارج از سالن و از طریق مانیتور برنامه را ببینند .مهمترین بخش این
مراســم اجرای گروه موسیقی «نهیب» به سرپرست محمدرضا بنایی بود .این گروه
بخشی از ساختههای پرویز مشکاتیان را آمادهی اجرا کرده بود تا در این مراسم برخی
از آثار ارزشــمند او تکرار شوند .گروه «نهیت» اجرایش را با گروه نوازی تنبک آغاز
شــد .ترکیبی ،پنج ضربی ،چهار ضربی ،دو ضربی ،تکنوازی و دو ضربی قطعه هایی
بود که در این بخش اجرا شــد .ایمان بهرامــی ،علی رضاییتبار ،صبا صارمی ،امیر
عیســیپور و فاطمه فرهادی اعضای گروه تنبکنوازی بودند .در ادامه جواد سعادت
خواننده و معین طبایی نوازنده سنتور به جمع نوازندگان تنبک اضافه شدند تا آثاری
از پرویز مشکاتیان را در آواز «بیات ترک» اجرا کنند .پیش در آمد «سرانداز» و چهار
مضراب «ســروناز» به همراه تصنیف «آستان جانان» در این بخش اجرا شد.کلیپی

بازیگر «آژانس شیشهای» نوشت« :سالم بهروز جان .برادر
خوب و مهربون و شــجاع من .هرســال که بیست و چهارم
اردیبهشت ماه میشه ،از کودکی تا روزی که قرار بود بیای و ما
رو چشم انتظار گذاشتی و نیومدی را مرور میکنم.
یادش بخیر .چه روز و شب های سختی رو گذروندیم .بهار،
تابستون ،پاییز ،زمســتون .خیلی چیزها دلم میخواد بنویسم،

از عکسهای پرویز مشــکاتیان در دورههای مختلف زندگی هنریش پخش شد تا
عالقهمندان با فعالیتهای هنری او آشنا شوند و یا با آثار او تجدید خاطره کنند .این
کلیپ با قطعهی «چکاد» از آلبوم «دســتان» در دستگاه چهارگاه همراه بود.در ادامه
گروه «نهیب» این بار با ترکیب کامل نوازندگانش به روی صحنه آمد .اجرای آثاری
در دستگاه «ماهور» با پیش درآمدی از سعید هرمزی آغاز شد و سپس ساز و آواز و
در نهایت تصنیف «شب وصل» اجرا شد.
قدیمی پرویز
یاران
از
و
سنتور
نوازنده
ستایشگر
تنها ســخنران این مراسم مهدی
ِ
مشکاتیان بود.
ستایشــگر در ســخنانش گفت :معیار زود میری و دیر میری برای هنرمند ثابت
نیســت .ابوالحسن صبا هم در پنجاه و چهارمین سال زندگیاش درگذشت اما تاثیر
او در موســیقی ایرانی همیشه هست و «زرد ملیجه»ی او همواره در هنرستانهای
موســیقی و آموزشگاهها اجرا میشــود ،همچنین پرویز مشکاتیان که همه با آثار او
زندگی میکنند .به هر روی ثابت شــده که هنرمند جاودانه اســت .زود میری و دیر
میری مالک و معیار نیست بلکه یادگارهایش برای مردمش مالک است.
او ادامه داد :پرویز در لباس دوســتی از هیچ کمکی به دیگران دریغ نمیکرد .در

ضبط آلبوم «حال دل» که آهنگســازش من بودم حضور داشــت و آنچه به ذهنش
میرسید را بیمنت و دلسوزانه به ما گوشزد میکرد .ستایشگر در ادام ه صحبتهایش
چند بیتی از شــاعران مختلف در وصف پرویز مشکاتیان خواند .اجرای بیداد آخرین
بخش برنامه بود .مقدمه ،ساز و آواز(بیداد ،بیات راجه ،عشاق ،قرچه ،فرود به بیداد و
شوشتری)« ،سوز و گداز» ،ادامهی ساز و آواز(جمله دوم شوشتری ،فرود به همایون)
و تصنیف «یادباد» قطعههایی بودند که در این بخش نواخته و خوانده شدند.

پرویز پرستویی در اینستاگرام از برادر شهیدش نوشت
باور کن نمیتونم نمیشــه اگه قرار بشه بنویسم ،دست کم یه
جلد کتاب کامل میشــه ،ولی تو ایــن صفحه نمی گنجه ،دو
هفته پیش اومدم پیشت ،با مصطفی زند و ابوالفضل .نمیدونم
میدونــی ،یا باخبر شــدی یانه ،نقی ســیف جمالی هم اومد
نزدیکای تو ،االن با مرتضی مسجد جامعی هم خونه شدن.
فقــط یه چیز بگم و ختم کالم .چقدر زود دیر میشــه ،قرار

بــود خیلی باهم رفاقت کنیم ،خیلی حــرف ها قرار بود باهم
بزنیم ،ولی نشــد که بشه .امیدم به این بود بعد پایان خدمتت
که اومدی تازه بشــینیم کلی باهم درد دل کنیم و بخندیم و
گریه کنیم.
ولی با رفتنت ،خنده هم از من گرفته شد .ولی به وجودت و
به شــکل شهادتت ،که پر از مردانگی و جوانمردی بود افتخار

میکنم.
تو رفتی و به بچه های خط مقدم آب و غذا رســوندی ولی
خودت برنگشتی .این مرام و معرفتت شد سر لوحه زندگی من
و خیلی چیزارو به من یاد دادی.
تا ابد تو قلبمی برادر عزیزم بهروزجان .روح همه شــهدا و
درگذشتگان شاد و یادشان گرامی باد».

ستون یاد

فردوسی ،میهنپرستی
اخالق مدار
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار
در ایران روز  ۲۵اردیبهشــت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شدهاست .هر سال
در این روز آیینهای بزرگداشــت فردوسی و شاهنامه در دانشــگاهها و نهادهای پژوهشی
برگزار میشود.
استاد بزرگ بي بديل ،حكيم ابوالقاســم منصور بن حسن فردوسی طوسي ،حماسه سراي
بزرگ ايران و يكي از شاعران مشهور عالم و ستاره در خشنده آسمان ادب فارسي و از مفاخر
نامبردار ملت ايرانست كه به علت همين عظمت مقام و مرتبت ،سرگذش مانند ديگر بزرگان
دنياي قديم با افسانه و روايات مختلف در آميخته است.
تمام مدتی که برای پایان نامه به موضوع می اندیشیدم جای یک مورد را در علوم سیاسی
بســیار حس می کردم و آن نیاز سیاست به کالم بود و چه آوردگاهی عظیم تر و پر شکوهتر
از ادبیات برای کالم و استاد سخن و کالم نیز که فردوسی بود ،در طول نگارش پایان نامه با
تمام وجود درک کردم که فردوســی نه تنها استاد سخن که استاد اخالق ،سیاست و مملکت
داری نیز هست.
فردوســی به خاطر تعلق به اين طبقه از جامعه ،از تاريخ ايران وسرگذشــت نياكان خويش
آگاهي داشت ،به ايران عشــق مي ورزيد ،به ذكر افتخارات ملي عالقه داشت .نماد و تجلي
عظمت ملت ايران و يكي از افتخارات تاريخ جهان اســت و شــاهنامه ايــن اثر جاودانه او
كه بيگمان يكي از شــاهكارهاي ادبي تاريخ بشر اســت ،بر بلنداي تارك ادب ايران زمين
درخشيده و بدون ترديد تا ابد خواهد درخشيد.
حال پس از گذشــت بيش از هزار ســال از زندگي فردوسي بزرگ  ،ما ملتي هستيم كه با
همــه بدي ها و خوبي هــا  ،با همه ضعف ها و قوت ها ميراث بان شــاهنامه ايم و اين اثر
بزرگ تاريخ ادبيات جهان به عنوان هديه اي از طرف فردوسي بزرگ در دامان تمدن ايراني
و بشري قرار گرفته است.
شــاهنامه نه تنها يك كتاب شــعر و ادب بلكه يك كتاب سرشار از حكمت و خرد است و
اشعار نغز و زيباي حكيم توس در تصوير كردن آنچه كه مربوط به اسطوره هاي باستاني ايران
زمين است ،يكي از بي بديل ترين كتاب هاي حماسي جهان را آفريده كه بي گمان نه پيش
از فردوسي و نه پس از او كسي را ياراي آفرينندگي اثري به اين عظمت و بزرگي نيست.
حکیم ابوالقاســم فردوسی ،با شاعران همعصر خود تفاوت بســیاری داشت .در آن زمان،
بســیاری از شاعران به ستایش شــاهان و درباریان ســرگرم بودند .در این میان ،فردوسی،
ستایشگری را پیشه خود نساخت .او در شاعری هدف بلندتری داشت و برای خویش رسالتی
تاریخی قائل بود .به همین دلیل ،به صله و ســتایش نیاز نداشت .بزرگترین امتیاز فردوسی
این است که او شاعری را رسالت میپنداشت و یکدل و یک جهت به این کار بزرگ همت
گماشت و شاهنامه ،ارزشمندترین کتاب تاریخی منظوم را از خود به یادگار گذاشت.
فردوســی ،از جمله معماران فرهنگ و ادب بخش بزرگی از جهان امروز است که با هموار
ســاختن رنجی سیساله بر خود ،توانست اندیشــه پویا و تصویری زیبا را در همگونی دین و
فرهنگ ملی در قالب یادگاری هزار ساله ،ولی همواره تازه و سودمند باقی گذارد.
اگر با اغماض فقط این چند بیت از او را ســرلوحه سیاســت کنیــم دنیای بهتری خواهیم
داشت:
بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش ،همه دست نیکی بریم
نماند همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
نه گنج و نه دیهیم و کاخ بلند
نخواهد بودن مر ترا سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار
سخن را چنین خوارمایه مدار
فریدون فرخ فرشته نبود
زمشت ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت این نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی

کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب آی بی کاله آی باکاله
کتــاب آی بــی کاله آی بــا کاله
نمایشنامه ای از گوهرمراد است.
نــام «غالمحســین ســاعدی» یا
«گوهرمراد» برای همه ما آشناست .چه
آن هایی که با فیلم «گاو» مهرجویی با
او آشنا شــدند و چه کسانی که مجبور
بودند بــرای تاریخ ادبیــات کنکور نام
آثارش را به خاطر بسپرند ،همه میدانند
که ســاعدی یکــی از برجســته ترین
نمایشنامه نویسان و داســتان پردازان
معاصر ایران است.
او که در رشته ی روانپزشکی تحصیل
کرده بود ،با شــناختی که از چم و خم
روح و روان آدمی داشت توانست در هر
یک از آثارش زوایای روان شخصیت ها

را به خوبی واکاوی کند.
داســتان این نمایش که در دو پرده اتفاق می افتد در مورد ظن و شک اهالی یک
محله به حضور دزدها و حرامیان در حوار محله شان است.
در پــرده اول ،یعنــی آی بی کاله ،با ولوله ای که در جــان اهالی می افتد ،همه
مشــکوک میشوند به حضور یک هیوال در ســاختمان متروکه ای در محله .کاراکتر
«مرد روی بالکن» که ســکان امور را در دســت دارد ،با جلب اعتماد اهالی به آنها
میقبوالند که در ســاختمان یک هیوال کمین کرده و مترصد است تا اهالی را نابود
کند .اهالی با دل سپردن به این مرد ترس را در جانشان جای میدهند .اما در انتهای
پرده اپل مشــخص می شود که آن به ظاهر هیوال ،سایه پیرزنی بوده که عروسکی
را بر دوش میکشیده است.
در پــرده دوم،که با اختالف زمانی از وقایع پــرده ی اول اتفاق می افتد ،بار دیگر
همــان هیاهو در محله اتفاق می افتــد ،اما این بار دیگر اهالی نمی توانند به ادعای
بیاساس چوپان دروغگو اعتماد کنند .اصرارهای مرد روی بالکن و پیرمرد هم برای
اثبات ادعایشان مثمر ثمر واقع نمی شود .اما در انتهای پرده «آی با کاله» به راستی
حرامیان اهالی را قتل عام می کنند.
درباره کتاب
همانطور که پیش از این بیان کردیم  ،ساعدی نقاش کاراکترها بود ،تار و پود هر
شــخصیت را به جا می بافت .در این نمایشــنامه هم چند شخصیت برجسته حضور
دارند:
یکی مرد روی بالکن که نماد روشنفکران جامعه است که سعی دارد با سیاه نمایی
و دروغ خاطر مــردم را مکدر کند و در انتها هم می بینیم ،از آنجاییکه اعتماد مردم
نسبت به او سلب شده ،حرفش خریدار ندارد.
دیگری پیرمرد که مشتی از خروار جامعه بی سواد و خرافاتی است.
دکتر که نماد قشــر تحصیل کرده است و ســعی دارد با مستند کردن وقایع مردم
را از فریب برهاند.
مکانیک که جوانی است قلدر و بزن بهادر.
اين كتاب متشكل از دونمايشنامه با شخصيت هاي مشترك هست .شخصيت ها
از گروه هاي مختلف اجتماع و همه به نوعي نمادين هســتند كه معناي ديگري در
وراي ظاهر آن وجود دارد .دو اتفاق مشــابه دردو نمايشــنامه رخ مي دهد و واكنش
شخصيت ها قابل تامل مي باشد .این نمایشنامه در سال  ۱۳۴۶به کارگردانی جعفر
والی و بازی عزتاهلل انتظامی ،پرویز فنیزاده ،علی نصیریان ،منوچهر فرید و مهین
شهابی روی صحنه اجرا شد.

