
در گاهشــماری ایرانی، هر ســال به 11 ماه سی روزه 
و یک ماه 35 روزه تقســیم شده اســت. از نظر ایرانیان 
باســتان، هر روز از هر ماه متعلق به یکی از امشاسپندان 
و یــا ایزدان بوده و آداب و مناســک خاصی را می طلبد. 
روزشمار ایرانیان، هفته را نداشته و اصواًل هفته از ابداعات 
سامی نژادها )اعراب( می باشــد. اسامی روزهای هر ماه 
ایرانی به ترتیب از یک الی سی عبارت اند از : 1- هرمزد، 
2- بهمن، 3- اردیبهشت، 4- شــهریور، 5- سپندارمزد 
)اســفند(، 6- خرداد، 7- امرداد، 8- دی به آذر، 9- آذر، 
10- آبــان، 11- خور، 12- مــاه، 13- تیر، 14- گوش، 
15- دی به مهر، 16- مهر، 17- ســروش، 18- َرشن، 
19- فروردیــن، 20- بهرام، 21- رام، 22- باد، 23- دی 
به دین، 24- دین، 25- ارد، 26- اَشــتاد، 27- آســمان، 

28- زامیاد، 29- ماراسپند و 30- اَنیران. 
بــرای بیان روز هم، واژه مخصوص آن روز را به همراه 

ماه آن می آوردند.
همانطوریکه ذکر گردید، تعداد روزهای هر ماه زرتشتی 
30 روز می باشد. پس روز سی و یکم فروردین ماه تقویم 
خورشــیدی برابر با هرمزد روز ماه اردیبهشت زرتشتی یا 
اول اردیبهشت می باشد. به همین ترتیب، روز چهارم ماه 
خرداد تقویم خورشــیدی برابر روز ششم )خرداد روز( ماه 
خرداد زرتشــتی می باشــد. این اختالف ناشی از 31 روزه 

بودن شش ماه اول سال در تقویم خورشیدی می باشد.
لذا تقارن خرداد روز را با مــاه خرداد، خردادگان نامیده 

وآن روز را جشن می گیرند. 
ــئورَوتات« و در پهلوی »ُخردات«  ـَ خرداد در اوستا »ه
یا »ُهردات« به معنی رسایی و کمال است که در گات ها 
یکی از فروزه های اهورا مزدا و در اوســتای نو نام یکی از 
هفت امشاســپند و نماد رســایی اهورا مزدا است. خرداد، 
امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب ها در این جهان 
خویشکاری)وظیفه( اوست و کسان را در چیرگی بر تشنگی 

یاری می کند از این روی در سنت، به هنگام نوشیدن آب 
از او بــه نیکی یاد می شــود. در گات ها، از خرداد و امرداد 
پیوســته در کنار یکدیگر یاد می شود و در اوستای نو نیز 
این دو امشاسپند، پاسدارنده آب ها و گیاهانند که به یاری 
مردمان می آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست می دهند. 
در یســنا، هات 47، آمده است که اهورامزدا رسایی خرداد 
و جاودانگی امرداد را به کســی خواهد بخشید که اندیشه 
و گفتار و کردارش برابر آیین راســتی است. پیشکش این 
دو امشاسپند ثروت و رمه )چهار پایان( است، به گونه ای 
که این دو، نماینده ی آرمان های نیرومندی، ســر چشمه 

زندگی و رویش هستند.
همــاوردان خــاص آن هــا، دیــوان  »گرســنگی« و 
»تشــنگی«اند و همکاران خرداد نیز، ایزد »تیشــتر« و 

»باد« و »فروهر پرهیزکاران« هستند.
در باور ایرانیان، خرداد در هنگام حمله ی اهریمن، آب 
را به یاری فروهرها می ســتاند، به باد می سپارد و باد آن 
را با شــتاب به سوی کشــورها می برد و به وسیله ی ابر 

می باراند.
در بُـــندهشن )= بـُن دهیشَن = آغاز آفرینش(، یکی از 
کتاب های پهلوی که بر اســاس ترجمه ها و تفسیرهای 
اوســتا تدوین یافته و در بردارنده ی اسطوره های مربوط 
به آفرینش، تاریخ اساطیری و تاریخی ایرانیان، جغرافیای 
اســاطیری و حتی نجوم و ستاره شناسی است، درباره این 

امشاسپند آمده است:
... خورداد سرور ســال ها و ماه ها و روزهاست؛ از این 
روی است که او سرور همه است. او را آب مایملک دنیوی 
است. هستی، زایش و پرورش همه ی موجودات جهان از 
آب اســت و زمین را نیز آبادانی از اوست. چون اندرسال، 
نیک شاید زیستن، به ســبب خرداد است ... او که آب را 
رامش بخشد یا بیازارد، آن گاه، خورداد از او آسوده یا آزرده 

بود. او را همکار، تیر و باد و فروردین است.
در کتاب بندهش از گل سوســن به عنــوان گل ویژه 
امشاسپند بانو »ُخرداد« نام برده شده است: »... این را نیز 

گوید که هرگلی از آِن امشاسپندی است؛ و باشد که گوید: 
... سوســن خرداد را، ..« از ایــن روی، بهترین نماد برای 

جشن خردادگان گل سوسن است.
خرداد مظهر کمال و رشــد آدمی اســت. و تاسی از آن 
منجر به جاودانگی و بی مرگی )امرداد( خواهد شد. شاید 
یکــی از دالیلی که نام این امشاســپند همــراه با امرداد 

می باشد، پیوند ناگسستنی کمال و جاودانگی است.
از کارهای عمده خرداد حمایت از آب اســت و شادابی 
گیاهــان از اوســت. همچنین خرداد مظهر تندرســتی و 

سالمتی است.
 خرداد یشــت، چهارمین یشت اوستا است که متاسفانه 
آسیب زیادی دیده و بسیاری از واژگان آن از بین رفته یا 
ناخواناســت. ولی در آنچه اکنون دردست است )در یازده 
بند(، به یاد کردن از امشاسپندان به ویژه خورداد سفارش 
بســیار شــده، چون یاد آنان دیوان را دور می سازد و یاد 
خورداد، به ویژه دیو »نســو« ) دیو فســاد و گندیدگی( را 
می راند. دراین یشت، به صراحت آمده که خداوند یاری و 
رســتگاری و رامش و سعادت را از طرف امشاسپند خرداد 

به مرد پاک دین می بخشد.
در بند ده این یشت می خوانیم:

ّر و فروغش با نماز  ـَ او را - امشاسپند خرداد را - برای ف
]ی به بانِگ [ بلند با و با َزور می ستاییم.

ما امشاســپند خرداد را با َهوم آمیخته با شیر، با بَرَسم با 
زبان خرد، و »منثره« با اندیشــه و گفتار و کردار ] نیک [، 

با َزور و با سخن رسا می ستاییم.
آیین های جشن خردادگان

 یکــی از مهم ترین آیین های روز خرداد که در جشــن 
خردادگان پررنگ تر می شود، رفتن به سرچشمه ها یا کنار 
دریاها و رودها، تن شــویی در آب و خواندن نیایش های 
ویژه این روز همراه با شــادی و ســرور در کنار خانواده و 
دوستان بوده اســت. نیاکان فرهیخته ی ما در این روز به 
کنار چشــمه ســارها، رودها و دریاچه ها رفته و همراه با 
نیایش اهورامزدا و جشــن و شادمانی تن خود را نیز با آب 

می شسته اند.
ابوریحان بیرونی نیز در آثار الباقیه به مراسم شستشوی 
ویژه ای که در این روز برگزار می شده اشاره کرده است.

اهورامزدا از سرچشمه ی بخشایندگی خویش این فروزه 
را به واســطه ی امشاســپند هئوروتات به آفریدگان خود 
بخشــیده تا هر پدیده ای رسا گردد و رسایی و تندرستی 
نه تنها ویژه ی این جهان اســت، بلکه رســایی مینوی و 

تندرستی روح و روان، هدف واالی جهانیان است.
اهورامزدا مــی خواهد که همگان به یاری امشاســپند 
هئوروتات از این بخشــایش مینــوی و مهربانی حقیقی 
برخوردار گشته و هرکس بتواند با نیروی رسایی و پرورش 
و افزایش آن در وجود خویش، دارای مقام رسایی و کمال 

بی زوال گردد.
چون در این ماه آب برای کشت و کشاورزی بیشتر نیاز 
بوده و سودمند اســت و باران بخشایش اهورامزدا بزمین 
می بارد و زمین را آبیاری می کند از این روی کشاورزان 
برای خشــنودی از دهش آب و باران بیشتر به این جشن 

ارج نهاده و از آن سپاسگزاری می کنند.
از دیگر آداب این جشــن پوشیدن پوشاک نو می باشد 
و در گونه ای دیگر می توانیم با بســتن بندی ابریشمی یا 
نو به دست خود نشــانی از پوشاک نو را در این جشن به 

همراه داشته باشیم.
 جشن خردادگان، جشن کمال و عافیت خجسته باد.
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ستون یاد

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

مائده کریمي- کارشناس ارشد تاریخ 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

مهلت ارسال آثار به ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران تا 15 خردادماه 1396 تمدید شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین المللی سبز ایران، ششمین دوره جشنواره که چندی پیش برای جذب آثار فراخوان داده بود، 
تا 15 خرداد ماه پذیرای آثار متقاضیان این جشنواره در بخش های مختلف است. این جشنواره به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با ابزار و بیان 
هنری و نیز شناســایی آثار ارزشمند در توجه بخشیدن به حفاظت محیط زیســت و توسعه آگاهی مردم در حوزه جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران با گستره 
بین المللی توسط سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسالمی ایران و سازمان های مردم نهاد برگزار می گردد، تا 15 خردادماه آثار با موضوع اقتصاد سبز 

)گردشگری پایدار- شهر پایدار - انرژی های سبز (در بخش های رقابتی محتوای مورد نظر را می پذیرد.
ثبت نام در جشنواره در سایت رسمی www.iigff.org امکان پذیر است.

یک عمر توان به ساز دمساز شدن    
وز ساز نواختن سرافراز شدن

صد سال توان به تار مضراب زدن     
اما نتوان جلیل شهناز شدن

اول خرداد ماه مصادف اســت با تولد منسوبی جلیل شهناز، 
نوازنده ای که بیش از نیم قرن افتخار و ســرآمد هنر تارنوازی 

ایران بوده است. 
جلیل شــهناز هنرآموخته مکتب خانوادگی اش و رشد یافته 
در محیط هنرپرور اصفهان اســت. هنر موسیقی شهناز معنی 
کالسیک موسیقیست، شهناز هنرمندیست از تبار مطربان قدیم 

ایران زمین. 
تارنوازی و نواســازی شهناز دو مقوله است که می توان بطور جداگانه در مورد آن صحبت 
کرد و با اینکه ســاخته های او )که اکثرا بداهه نوازی بوده( آمیخته با سبک تارنوازی اوست، 
ولی گاهی اجرای آنها با تنظیم ارکستری ) به گواه آثار انگشت شمار تنظیم شده او( دل انگیز 
بوده. بداهه نوازی های شــهناز در تاریخ موسیقی ایران بی نظیر و همواره زبانزد بوده است. 
این پختگی و تســلط او روی حالتها و فضاهای موسیقی ایرانی را حتی می توان در اجراهای 
دوره جوانی او دید که نشــاندهنده نبوغ اوســت. از مشخصه های مهم جلیل شهناز شناخت 
باالی او روی ساز تار است؛ شهناز تار را رام شده در دست دارد و به هر سو که خواهد می برد 

نکته ای که بسیاری از تارنوازان جدید در آن ضعف بسیار دارند!
در کتاب »موسیقی دانان ایرانی« نوشــته پژمان اکبرزاده آمده است: »شهناز نوازندگی در 
رادیو اصفهان را از ســال 1328 آغاز کرد و در سال 1336 به دعوت سازمان رادیو به تهران 
آمد و در برنامه های گوناگونی مانند برنامه گلها، ارکســتر حسین یاحقی و... به عنوان تکنواز 
و همنــواز به فعالیت پرداخت. وی همچنین در گروه »یاران ثالث« )همراه با تاج اصفهانی و 
حسن کسایی( و گروه اساتید موسیقی ایران کنسرت های بسیاری را در داخل و خارج از ایران 

اجرا نمود. شهناز در برنامه های جشن هنر شیراز نیز حضوری فعال داشت.
این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندان واالی کشور از جمله فرامرز پایور، 
حبیب اهلل بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر 
ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، اسداهلل ملک، حسن کسائی، محمد موسوی، حسین تهرانی، تاج 
اصفهانی، ادیب خوانساری، محمودی خوانساری، عبدالوهاب شهیدی، اکبر گلپایگانی، حسین 
خواجه امیری، محمد رضا شجریان، حســن زیرک، علی اصغر شاه زیدی، طباطبائی و محمد 
اصفهانی همکاری داشته اســت.وی در ســال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی 
برگزیده شــد. همچنین در 27 تیر سال 1383، مدرک درجه یک هنری )معادل دکترا( برای 

تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد.
در سال 1387، محمدرضا شجریان، گروهی که با آن کار می کرد را به افتخار جلیل شهناز، 
گروه شهناز نام گذاشت.جلیل شهناز، عالوه برنواختن تار، که ساز اختصاصی اوست، با نواختن 
ویولون، سنتور و تمبک و آواز -سه تار نیز آشنایی کامل دارد؛ که تمام فایلهای صوتی استاد 
موجود است و در درجه اســتادانی چون یاحقی -پایور می نوازد. معروف است که او در شیوه 
نوازندگی می تواند با ســاز خود عالوه برنواختن، آواز هم بخواند. محمدرضا شــجریان: ساز 
شــهناز در من زندگی می کند و من با ساز شهناز زندگی می کنم. من تنها خواننده ای هستم 
که خودم را شــاگرد جلیل شهناز می دانم. ســاز این نوازنده بی بدیل، یک ساز آوازی است؛ 
برخالف دیگر نوازنده ها که 80 درصد ســازی می زنند و فقط 20 درصد آوازی. جلیل شهناز 
به بیان واقعی در نوازندگی تار رسیده است؛ چرا که در گیرودار ردیف و تقلید از دیگران نماند 
و مانند آبشــاری خروشان در جریان اســت.داریوش پیرنیاکان: جلیل شهناز هنرمندی است 
که زوایای بســیاری در سازش نهفته است. وی عالوه براشــراف کامل بر ردیف و رموز آن، 
ویژگی منحصربه فردی دیگری نیز داشت. جواب آوازهای شاهکار و بی نظیر، استفاده از تمام 
امکانات ســاز، نواختن بسیاری از گوشه های مهجور، رعایت جمله بندی در نوازندگی از جمله 

ویژگی های نوازندگی جلیل شهناز است.
درگذشت

جلیل شهناز پس از یک دوره بیماری صبح روز دوشنبه 27 خرداد 1392 در بیمارستان آراد 
درگذشت محمدرضا شجریان پس از درگذشت جلیل شهناز گفت: »استاد جلیل شهناز در من 
شــور و عشق آفرید و من با صدای تار شهناز بدین جا رسیدم و کلمه استاد فقط الیق شهناز 
و اســتاد جلیل شهناز را بســان حافظ که تکرار ناشدنی ست و با احترام به تمام نوازندگان تار 

پس از استاد شهناز باید دفتر تار ایران بسته شود.«

نویسنده: ایروینگ استون
ترجمه: محمد علی اسالمی ندوشن

انتشارات: یزدان

این کتــاب ماجــرای زندگی ونســان وان 
گوگ نقاش هلندی اســت. از پیشگفتار کتاب 
می خوانیــم که این کتاب نموداری اســت از 
جوشــش اروپا در اواسط قرن نوزدهم، برخورد 
ســنت و صنعت، شــور و حرصی که بر جامعه 
حاکم است، انسانیتی که هنوز سو سو می زند، 
تجددی که می خواهد سر برآورد و اصالتی که 
در نوجوئــی هنر بروز مــی نماید و می خواهد 

در برابر اســتیالی کارخانه ها مقاومت ورزد. موازی با آنها برخورد طبایع اســت، 
بعضی در نهایت خودخواهی، بعضی شــوریده وار؛ و عشــق؛ همــراه با زیبایی و 
شــور، کام و ناکامی؛ و نیز نکبت زندگی معدنگران “بوریناژ ” که می بایســت با 
عمر کوتاه مصیبت بارشــان، درخشش تمدن صنعتی اروپا را پایه نهند؛ در مقابل 
اشــرافیت عده ای غرق در ناز که حتی هشدار انقالب فرانسه هم نتوانسته بود آن 

را تعدیل کند.
 در این میان ونســان وان گوگ یک نمونه تنهاست، به مثابه الله صحرایی در 
میــان گلهای پرورده. در این بحبوحه ی اروپای پر رونق و جوشــان او زندگی و 
شیوه عارفان پاکباخته قرن پنج و شش ما را به یاد می آورد، همانگونه خود را نثار 
کننده ولی نه در یک زندگی همراه با اعتکاف و نظاره بلکه لبریز از کوشــندگی، 
روزان و شبان، برای آنکه به کنه زندگی راه برده شود. او می خواهد از طریق رنگ 

و نور و نقش، راه یابد به عمق معدن حیات.
زندگی وان  گوگ اوج و فرودهای فراوانی  دارد. او در طول زندگی خود با سختی 
و نامالیمات بسیاری مواجه می  شود و اینها شرح زندگی  او را برای خواننده جذاب 
می  کند. وان  گوگ در طول زندگی خود به برادرش تئو نامه  های زیادی می  نویسد 

که منابع گرانبهایی برای نگارش این کتاب محسوب می  شوند.
وان گــوگ برای پیدا کردن خودش راه های زیادی را امتحان می کند. تجارت 
می کند، معلم می شــود و حتی به عنوان یه مبلغ مذهبی در یک منطقه معدنی 
و فقیر نشــین مشغول به کار می شــود که به اعتقاد من بخش بسیاز زیبا و تامل 
برانگیز کتاب است. اما در مواجهه با فقر و وضعیت اسف بار معدن چیان در مورد 
خداوند تغییر عقیده میدهد و احســاس می کنــد خدایی برای رهانیدن این مردم 
از فالکــت و بدبختی وجود ندارد. بعد از شکســت های پی در پی تمام آرمان ها 
و اهــداف خودش را بر باد رفته مــی بیند و در تاریکی بی هدفی فرو می رود. اما 
یک حس غریزی او را به سمت طراحی و نقاشی سوق می دهد و انگار که نوری 
بــه زندگی تاریکش تابیده می شــود و راهی پیدا می کند برای ابراز احساســات 

سرکش خود.
کتاب بســیار خوب نوشته شده اســت و ترجمه روانی هم دارد. همه ماجراهای 
زندگی ونسان وان گوگ زیبا و قابل تامل هستند اما در طول کتاب مدام خواننده 

به این فکر می افتد که پس چرا خبری از شهرت این نقاش بزرگ نیست؟؟
وقتــی کتاب را تمام می کنید پی مــی برید که وان گوگ در طول زندگی خود 
هیچ اعتبار و شــهرتی کسب نکرده است و در تمام مراحل زندگی خود وابسته به 
برادرش بوده اســت. برادرش تئو به معنای واقعی کلمه فردی شگفت انگیز است 
که هیچگاه امید خود را نســبت به وان گوگ از دست نداد و همیشه او را حمایت 
می کرد. کتاب شور زندگی ارزش آن را دارد که بارها و بارها خوانده شود و ممکن 

است بارها و بارها شما را ناراحت کند و به فکر فرو ببرد.

  شور زندگی

تولد شهسوار تار ایران

جشنواره 
فیلم سبز 
تمدید شد

جشن خردادگان

مستر کالس های آهنگسازی »پروفسور کریستنسن مونز«، در 
هفتــه اول خرداد ماه 1396 طی دو روز در ایران و در آموزشــگاه 
موسیقی »ریشــه در خاک« برگزار می گردد. این در حالیست که 
این موزیسین دانمارکی ضمن آن، پروژه موسیقایی مشترکی برای 

آهنگسازان دو کشور کلید می زند.
»پروفسور کریستنســن مونز«، طی دو تاریخ 3 و 4 خرداد سال 

جاری به برگزاری مسترکالس های آهنگسازی برای آهنگسازان 
ایرانی و از ســر گرفتن پروژه ای مشترک بین آهنگسازی کودکان 
ایرانــی و دانمارکی خواهد پرداخت کــه در این پروژه »امیر مهیار 

تفرشی پور« به همراه وی عهده دار مدیریت این مهم خواهد بود.
»پروفسور مونز کریستنسن« که سابقه تدریس در دانشگاه های 
نروژ و دانمارک را دارد، یکی از مطرح ترین پداگوگ های دانمارک 

در زمینه پروژه های موسیقی کودکان محسوب می شود و تاکنون 
پروژه های آهنگســازی و خالقیت موســیقی کودکان را در نقاط 

مختلف جهان اجرا کرده است. 
این موزیسین در حال حاضر استاد کنسرواتوار موسیقی »اسبیرگ 
دانمارک« است. وی همچنین آهنگساز ارکستر مجلسی »راندرز« 

در دانمارک نیز را برعهده دارد.

شایان ذکر است که دوره های تخصصی آهنگسازی »پروفسور 
کریستنســن مونز«، در قالب یــک کارگاه دور روزه خصوصی و 
گروهی برگزار خواهد شد وعالقمندان جهت شرکت در این دوره ها 
می توانند با شماره تلفنهای 22734915 -22713586-آموزشگاه 

ریشه در خاک- تماس حاصل نمایند.

مستر کالس »پروفسور کریستنسن مونز« در ایران برگزار می شود

 )Redoubtable( عاشقانه »موحش«  درام  نمایش 
جدیدترین ساخته کارگردان فیلم تحسین شده »آرتیست« که 
قرار بود در چهارمین روز برگزاری جشنواره بین المللی فیلم 
کن روی پرده برود، بنا به دالیل امنیتی لغو شــد. عصر روز 
)شنبه(، اهالی رسانه که برای نمایش ویژه فیلم جدید میشل 
آزانویســوس در سال نمایش اصلی جشنواره کن معروف به 
»پله« گرد هم آمده بودند، بنا به درخواست نیروهای امنیتی 

و گارد ویژه فرانسه ناچار به ترک محل شدند.
مقامات امنیتی ابتدا دربــاره دالیل تخلیه محل مورد نظر 
توضیحی ارایه  نکردند، اما گزارش های منتشر شده حاکی از 
آن اســت به دنبال پیدا شدن کیفی که در که سالن نمایش 

»دبوســی« جا مانده بود، نمایش این فیلم بخش مسابقه که 
روایتگر مقطعی از زندگی ژان لوک گدار اســت، لغو شــد. 
آزانویسوس فیلمساز فرانسوی برنده اسکار در جدیدترین فیلم 
خود داستان دلباختگی گدار به آن ویازمسکی بازیگر 17 ساله 
یکی از فیلم هایش و ماجرای ازدواجش را به تصویر کشــیده 
اســت. به گزارش »ورایتی«، عصر روز گذشته دقایقی پیش 
از آغاز نمایش ویژه اهالی رســانه، نیروهای امنیتی حاضر در 
جشــنواره کن از حاضران درخواست هر چه سریع تر محل را 
ترک کنند و از ورود اهالی رســانه ها و سینماگرانی که اصرار 
داشتند وارد ســالن دبوسی شــوند جلوگیری کردند. داخل 
ســالن، کارکان جشــنواره به طبقه زیرزمین هدایت شدند و 

دقایقــی را در گیجی و نابــاوری گذراندند، تا زمانی که گارد 
ویژه افراد داخل ســاختمان را به خارج هدایت کردند. گروه 
پلیس به همراه سگ های شان وارد سالن نمایش شدند و بعد 
از گذشته 15 دقیقه، نیروهای امنیتی مجوز ورود تماشاگران 
به داخل ســالن نمایش را صادر کردند. سخنگوی جشنواره 
با تاخیر به پرســش های خبرنگاران در رابطه با علت تخلیه 
ســالن نمایش فیلم واکنش نشــان داد. در هر حال، واضح 
است که حمالت تروریستی پاریس و نیس در یکی دو سال 
اخیر، به نگرانی های برگزارکنندگان جشــنواره کن در رابطه 
 با تامین امنیت حاضران در این رویداد ســینمایی دامن زده 

است.

ترس از حمله تروریستی در جشنواره کن 2017
گارد ویژه نمایش فیلم زندگی گدار را متوقف کرد

نامزدهای انجمن نویسندگان برای جایزه آسترید لیندگرن
میالد عمرانلو -سرپرســت و رهبر گروه کر آوازی تهران- با 
اعالم این خبر گفت: کنســرت آینده ما 21 و 22 تیرماه در تاالر 
وحدت تهران با همکاری سفارت فرانسه و انجمن موسیقی ایران 

به روی صحنه خواهد رفت.
او توضیح داد: رهبر فرانسوی مهمان ما در این اجرا، پروفسور 
»آنری پومپیدو« اســت. او استاد کنســرواتوار پاریس در رشته 
رهبری کر و موزیکولوژی اســت. ما در این کنسرت قصد داریم 
که چند قطعه را به زبان فرانسوی اجرا کنیم؛ همچنین چند قطعه 

از آثار آهنگسازان ایرانی خوانده می شود.

عمرانلو با بیان اینکه این کنســرت به روز ملی فرانسه نزدیک 
است، اظهار کرد: 23 تیر روز ملی فرانسه است؛ در واقع می توان 
به گونه ای این کنســرت را شــب ایران و فرانســه دانست که 
امیــدوارم اتفاق خوبی از نظر فرهنگــی و گفتمان فرهنگی بین 
این دو کشور باشــد.گروه آوازی تهران، یک گروه ُکر »آکاپال« 
است که فعالیت خود را زمستان سال 1384 آغاز کرد. این گروه 
شــامل 16 خواننده در چهار بخش صدایی سوپرانو، آلتو، تنور و 
باس است. این گروه در اواخر سال 1385 سبک جدید خود را با 

الهام گرفتن از گروه های اروپایی در پیش گرفت.

هوشــنگ مرادی کرمانی به عنوان نویسنده و موسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان به عنوان مروج کتاب خوانی از ســوی انجمن 
نویســندگان کودک و نوجوان برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن 

2018 معرفی شدند.
به گزارش ایســنا، انجمن نویســندگان کودک و نوجوان برای 
اولین بــار به معرفی نامــزد برای دریافت جایزه آســترید لیندگرن 
پرداخت و هوشــنگ مرادی کرمانی نویســنده  »قصه های مجید« 
و »موسسه تاریخ پژوهشــی ادبیات کودک ونوجوان« با مسئولیت 
زهــره قائینی را به عنوان نامزدهــای دریافت این جایزه جهانی در 
ســال 2018 معرفی کرد.این رای گیری طی دو مرحله و بر اساس 
لیست مالک ها و معیارهای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از 

بین واجدین شرایط صورت گرفته است.انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان که برای اولین بار مسئول معرفی نامزد برای دریافت جایزه 
آسترید لیندگرن شده پیش تر از نویسندگانی که خود را برای دریافت 
این جایزه جهانی واجد شــرایط می دانستند خواسته بود با ورود به 
nevisak. سایت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به آدرس

ir دانلود فرم این جایزه را دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. 
مهلت تکمیل این فرم تا هشتم اردیبهشت ماه معین شده بود.

پیش تر شــورای کتاب کودک، کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و موسســه تاریخ پژوهشــی ادبیات کــودکان از امتیاز 
معرفــی چهره ها به عنــوان نامزد دریافت جایزه آســترید لیندگرن 
برخوردار بودند.آســترید لیندگرن از مهم تریــن جایزه های ادبیات 
کودک و نوجوان به شــمار می آید. این جایزه، یادبود و بزرگداشتی 
از نام »آســترید لیندگرن«، نویســنده ســوئدی و از مشهورترین 
و تاثیرگذارتریــن نویســندگان ادبیات کودک در جهان اســت که 
مهم ترین اثر او »پی پی جــوراب بلند« به بیش از 90 زبان ترجمه 

شده و مورد استقبال کودکان سراسر دنیا قرار گرفته است.
این جایزه هر ســال با حضور بیش از 60 کشور جهان و با هدف 
افزایش کیفیت ادبیات کودکان و توجــه به حقوق کودکان برگزار 
می شود که طی آن به یک یا بیش از یک نویسنده، تصویرگر کتاب 
کودک، قصه گو، مروج و نهاد فعال در حوزه ادبیات کودکان و ترویج 

کتاب خوانی اعطا می شود.

گروه کر آوازی تهران با رهبر فرانسوی

واکنش خانه سینما و رضا کیانیان به عذرخواهی وزیر ارشاد

شگفت زده شدیم چون عادت به عذرخواهی مسئوالن نداریم!
یکی از حاشیه های روز رای گیری برای انتخابات ریاست 
جمهوری که اتفاقا میان اخبار گم نشد، صحبت های سیدرضا 
صالحی امیری وزیر ارشاد بود که با واکنش هنرمندان حامی 
حسن روحانی و البته درخواست عذرخواهی روبرو شد. دیروز 
صالحی امیری با انتشار ویدیویی سخنانش را طنزآمیز دانست 
و بابــت آن ها عذرخواهی کرد و پس از آن خانه ســینما در 
بیانیه ای این اتفاق را مهر تاییدی بر گفتمان فرهنگی دولت 
تدبیر و امیــد خواند و رضا کیانیان نیــز این عذرخواهی را 
نمونه ای از پاســخگویی دولت دانســت و از سوی عوامل 
»شهرزاد« از وزیر تشکر کرد.سید رضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشــاد در روز رای گیری بای انتخابات ریاســت 
جمهوری، در بخــش پایانی یک گفت وگو با توجه به دیدار 
امیرحســین مقصودلو )امیر تتلو( با سید ابراهیم رئیسی، با 
لحنی کنایه آمیز گفته بود: »مــن به کاندیدای عزیز رقیب 
پیام میدم اگر نیاز به هنرمندان داشتی به من پیغام می دادی 
من برایت می فرستادم!« اولین واکنش به این صحبت ها از 
سوی کیومرث پوراحمد اتفاق افتاد که فایل صوتی آن نیز در 

فضای مجازی منتشر می شد، سعید سهیلی نیز چند خطی 
در اعتراض به این رفتار نوشت و مسعود جعفری جوزانی نیز 
در ویدیویــی خطاب به صالحی امیری گفت وزارت فرهنگ 
و ارشاد سربازخانه نیست.رضا کیانیان نیز در متنی که پس 
از تبریک برای ریاست جمهوری حسن روحانی منتشر کرد 
از وزیر ارشاد خواست عذر خواهی کند. اتفاقی که با گذشت 
زمان اندکی –شب گذشته- اتفاق افتاد و صالحی امیری در 

پیامی تصویری از هنرمندان عذرخواهی کرد.  
او در ابتدای صحبت هایش در این باره گفت: »بی شــک 
حضور شــگفت انگیز مردم در ســر صندوق ها یک حادثه و 
حماســه بســیار بزرگی بود که در خاطره ملت ماندگار شد. 
نقش بی بدیل اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر را نمی توانیم در 

خلق این اثر بزرگ در تاریخ این سرزمین فراموش کنیم.«
و پس از آن به جمالتی که باعث رنجش هنرمندان شده 
بود اشاره کرد: »اما دیروز من در یک مصاحبه ای طنزگونه 
نکته ای را عرض کردم که شنیدم باعث تکدر خاطر جمعی 
از اصحاب فرهنگ و هنر شد. من تاکید می کنم که سرمایه 

هــای بزرگ ما، اصحــاب فرهنگ و هنر بوده و هســتند. 
عملکــرد ما، بیان ما و تصمیمات ما در همه این دوره ها در 
جهت تقویت جایگاه و کرامت و منزلت اصحاب فرهنگ و 
هنر بوده اســت. اساسا دولت بدون حمایت و پشتیبانی این 
جامعه بزرگ نمی تواند به مقصد و مقصود برســد. در عین 
حال اگر این سخن طنز من باعث رنجش شد، صمیمانه از 

همه شما اصحاب فرهنگ و هنرعذرخواهی می کنم.«
او در بخــش پایانی صحبت هایــش نیز گفت: »ما دولت 
تدبیر و امید به مردم گفتیم که برای عذرخواهی لکنت زبان 
نداریم. باور داشــته و داریم که توسعه و تعالی این سرزمین 
بدون پشــتوانه هنر و هنرمندان و اصحاب رســانه اعم از 
ســینما، موسیقی، شــعر و تئاتر و هنرهای تجسمی وهمه 
کســانی که دل در گرو فرهنگ و هنر این ســرزمین نامی 
دارند، ناممکن است. بار دیگر عرض سالم و ادب و اخالص 
خود را به همه عرض می کنم و اگر باعث تکدر شــما شدم 

صمیمانه عذرخواهی می کنم.«
عذرخواهی سریع صالحی امیری واکنش های مثبتی را در 

پی داشــت و به نظر می رســد به خوبی از سوی هنرمندان 
پذیرفته شــد. کیانیان در پیامی در اینســتاگرامش با ابراز 
شگفتی خطاب به صالحی امیری نوشت: »بعد از سالم، ظهر 
سر صحنه سریال شهرزاد بودم که پس از اعالم نهایی نتایج 
انتخابات با شــوق فراوان نامه تبریک این پیروزی بزرگ و 
گالیه از شما را روی صفحه اینستا گرامم گذاشتم و درست 
پس از چهار ســاعت شما با عذر خواهی به موقع و صاف و 
ساده خود من و گروه سریال شهرزاد را شگفت زده کردید! 
قاعدتا نباید شگفت زده می شــدیم! دلیلش اما ساده است! 
چون عادت به عذرخواهی مسئولین نداریم!! آن هم در این 
مدت کوتاه!« او دربخش دیگر این متن نیز نوشــت: »آقای 
وزیر تشکر من و تمام شــهرزادی ها را بپذیرید. و امیدوارم 
همه مسولین از شما بیاموزند. عذر خواهی از آدمی کم نمی 
کند! بلکه می افزاید. درخواست من یک نمونه از پرسشگری 
مردمی بود که به شــما رای دادند و پاسخ شما یک نمونه از 
پاسخ گویِی دولتی ست که خود را مدیون رای مردم می داند! 

به امید روزهای بهتر.«


