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ستون یاد

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

به گزارش روابط عمومی بنیاد رودکی، در این اجرا، قطعاتی از شش کشور مکزیک، اندونزی، کره  جنوبی، ترکیه، استرالیا و 
ایران اجرا می شود. این برنامه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸ در تاالر وحدت روی صحنه می رود.

ارکستر سمفونیک تهران ماهانه دو اجرا در تهران خواهد داشت؛ پیش از این و در ماه اخیر، ارکستر به رهبری شهرداد روحانی، 
کنسرتی برگزار و قطعاتی از چایکوفسکی، پائول دوکا و برامس را برای مخاطبان اجرا کرد. این برنامه، یک شب هم تمدید شد.

مگر می شــود ببار باران را گوش نداده باشــد کســی، مگر می شــود در سوگ بنان را با 
صدایش شــنید و اشک نریخت، مگر می شــود آزادگیش را در آهنگ تفنگت را زمین بگذار 
ســتایش نکرد، مگر می شود... گاهی قله ها آنقدر رفیع اند که سنگ انداختن و لجن پراکنی 
به آستانشــانم هم نمی رسد، آستان جانان ما ایرانیان هم با خطاب کردنش به عنوان هنرمند 
سرطانی آلوده نمی شود. انسان گاه چیزی برای از دست دادن ندارد و شرافتش را می فروشد.

محبوبیت اما خریدنی نیســت، محبوبیت را باید در طــول زمان و فارغ از جبهه و جناح به 
دســت آورد، مردم یگانه قاضیان این عرصه اند و کسی که جبهه اش ایستادن در کنار مردم 
باشــد محبوب هم خواهد بود. کسی محبوب است که از روحانی تا روشنفکر، از جوان عاشق 
تا ســالمند عاقل، از بازاری و کاسب تا کارمند و دولتی ، چپ و راست همه همه بی شک در 
ناخودآگاه خود با ربنایش و آوازهای قدســی اش زیســته باشند. شجریان در قرائت قرآن نیز 
فعالیت داشته و دعای ربنا معروف ترین تالوت های قرآنِی اوست. خوانندگان سرشناسی چون 
ایرج بســطامی، شهرام ناظری، حسام الدین ســراج، حمیدرضا نوربخش و پسرش همایون از 

شاگردان شجریان هستند، شاگردانی که هر کدام ستاره ای هستند در مدار او.
او را بی شک می توان محبوب ترین هنرمند معاصر ایران لقب داد. هرجا که او حاضر است، 
باید ازدحام و رفتار مردم بخصوص جوانها را با او دید تا از میزان محبوبیتش آگاه شــد. زنده 
یاد فریدون مشیری که موسیقی سنتی ایران را خوب می شناخت، ترانه های ماندگاری برای 
خوانندگان بســیاری از جمله خود شجریان ساخته و با او دوستی نزدیکی داشت، در جایی به 

نقل از زنده یاد دکترحسین عمومی ردیف دان و آواز شناس برجسته می نویسد:
آواز خوان ایرانی باید چهار ویژگی اساســی داشــته یاشد: اول صدای زیبا و شش دانگ و 
آموزش دیده، دوم دانش آوازی، ردیف دانی و مناسب خوانی، سوم آشنایی کامل به ادبیات و 
بخصوص شــعر دیروز و امروز ایران و چهارم ادای درست و معنی دار کلماتی که به آواز می 
خواند. در تاریخ معاصر ایران تنها خواننده ای که همه این چهار ویژگی را بطور کامل در خود 

جمع دارد، محمد رضا شجریان است.
اما محبوبیت شــجریان تنها به این چهار شرط خالصه نمی شود. اینجا می توان گفت که 
“تنها صدا نیســت که می ماند!” مردم آواز خوان خود را از آنجا این چنین دوســت دارند که 
در پنجاه ســال فعالیت حرفه ای خود هیچ گاه در کارزار فرهنگی تنهایشــان نگذاشته است. 
برای ارزشــهایی که به آن اعتقاد دارد، ایســتادگی کرده و در این راه پا پس نکشیده است. 
خود را آســان به ثروت و قدرت و شهرت نفروخته است و خالصه در عمر ٧۴ ساله اش زبان 
حال مردم بوده اســت. به بخشی از گفت و گویش با روزنامه اعتماد که چند سال پیش چاپ 
شــده، توجه کنید: ” من تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهم که هیچ دولتی یا هیچ سازمانی 
بخواهد از من ســوء اســتفاده کند و مرا زبان خودش بداند. من زبان مردمم هستم و با مردم 
زندگی می کنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشــیده و زندگی کرده اند، اما هویت شــان 

را حفظ کرده اند.
سرطان داشتن یک بیماری جسمی است اما آنکه با مخاطب قرار دادن یکی از محبوبترین 
چهره های تاریخ هنر ایران زمین قصد دارد به نفع جناح و سیاستهای جناحش سخن بگوید 
بی شــک بیماری عجیب تری دارد که به آن نامهــای متعددی در فرهنگ و اخالق ما می 

دهند که شایسته نیست حتی زبان را به این صفات آلوده کرد.
سیاوش خاکسار بحق ادای دین کرده است در این دو بیت به محمدرضا شجریان:

هم ناله ی قطره های باران بودن
در پیکر زخمِی وطن جان بودن

آنقدر که فکر می کنید آسان نیست !
سخت است در اینجا شجریان بودن ...

یکی از رسوم سنتی به جای مانده از گذشته در مناطق مختلف 
شهرســتان دامغان آئین گل غلتان نوزاد در اولین بهار زندگی او 
می باشــد. این رسم هم اکنون نیز توســط اهالی شهر امیریه 
دامغان صورت می گیرد. بر اساس این آئین در صورتی که تولد 
نوزاد با فصل بهار و زمان رویش گلهای محمدی مصادف گردد 
تنــی چند از زنان فامیل برای چیدن گل به میان باغها و مزارع 
رفته و با ذکر صلوات و خواندن ابیاتی بشــرح زیر اقدام به جمع 

آوری گل برای اجرای مراسم گل غلتان نوزاد می نمایند.  
همه کوه و کمر بوی تو داره یا محمد    
 کدوم گل قامت و روی تو داره یا محمد
همون ماهی که از کوه می زنه سر     

 نشان طاق ابروی تو داره یا محمد
پس از جمع آوری گل که غالبا در ساعات آغازین صبح صورت 
می گیرد گلهای چیده شــده را به خانــه آورده و پر پر می کنند 
سپس نوزاد را به حمام برده و بدنش را شستشو می دهند. پس از 
خارج نمودن نوزاد از حمام و خشــک کردن بدنش او را در میان 
پارچه ای ســفید رنگ که گلهای پرپرشده محمدی در میان آن 
ریخته شــده قرار داده و می غلتانند . این کار غالبا توسط مادر، 
عمه، خاله یا مادر بزرگ او انجام می شــود. مرســوم است که 

چهــار زن هر یک چهار گوشــه از پارچه حــاوی گل را گرفته 
و بــا نهادن نوزاد همراه با ذکر نــام پنج تن و ختم صلوات این 
آئین انجام می گیرد. پس از لحظاتی کار خواندن روائی و شــعر 
خوانی به منظور توصیف هر چه بیشتر زیبائیهای کودک توسط 
بســتگان نزدیک همچون مادر، عمه، خاله و غیره صورت می 

گیرد. نمونه هائی از این ابیات بشرح زیر است.
ای سرو شنا از کجا آمده ای             

ای خرمن گل ز باغ جان آمده ای
خون شد جگرم برای دیر آمدنت        

 ای خرمن گل ز باغ جان آمده ای
پــس از انجام ایــن آئین مهمانان به صرف چای، شــربت و 
شیرینی پذیرائی می شوند. در گذشته این مراسم برای نوزادانی 
که در فصل بهار متولد می شدند غالبا در دهمین روز پس از تولد 
و در حمام عمومی محل پس از غســل روز دهم انجام می شد. 
برای دیگر نوزادان که در دیگر فصول ســال بــه دنیا می آیند 
این مراســم در اولین بهار زندگیشان برگزار می شود. برخی از 
خانواده هــا با توجه به آگاهی از زمــان تولد فرزند خود در طول 
سال اقدام به نگهداری مقداری برگ گل در یخچال نموده و با 
والدت نوزاد به انجام این مراســم مبادرت می ورزند. بطور کلی 

این مراسم از هنگام تولد تا یکسالگی نوزاد انجام می پذیرد.
در بــاور اهالی منطقه غلتانیدن بدن نــوزاد در میان برگهای 
گل ســبب حفظ طراوت و شادابی او و دور ماندن از بیماریهای 
مختلف می گردد و همچنین طراوت برگهای گل از پوست بدن 
نوزاد محافظت کرده و کودک را خوش رو و سرزنده می نماید.

مراســم گل غلتان نوزاد از نسلهای پیش به یادگار مانده و در 
زمره میراث معنوی شهرســتان دامغان قلمداد می گردد. شایان 
ذکر اســت این آئین توســط میراث فرهنگی استان سمنان به 

منظور ثبت در فهرســت ملی کشــور به دفتر ثبت آثار معنوی 
ارسال گردیده است. 

به همین منظور اولین جشــنواره گل غلتــان نوزادان در گل 
محمدی در اردیبهشــت ماه ســال ۸٧ با شکوه خاصی در شهر 
امیریه برگزار شد. این جشنواره که با حضور تعدادی از مسئولین 
استانی و شهرســتان همچنین تعداد زیادی از شرکت کنندگان 
که از دیگر شــهرها نیز در این جشنواره حاضر شده بودند ابتدا 
بــا تالوت آیاتــی از کالم ا... مجید و پخش ســرود جمهوری 
اســالمی آغاز و با ســخنان رئیس محترم شــورای اســالمی 
شــهر و شــهردار محترم امیریه و رئیس محترم سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری و صنایع دســتی استان ســمنان ادامه 
یافت و برنامه های متنوعی از قبیل ســرود و موســیقی محلی 
و رقــص چوب و آئیــن جذاب گل غلتان اجرا شــد که در نوع 
خود یکی از آئین های بســیار جالب و دوست داشتنی بشمار می 
رود انشــاء اهلل در نظر است در ســالهای آتی نیز این جشنواره 
خیلی باشــکوهتر و بهتر و در مدت زمانی یک هفته ای برگزار 
شــود که عالوه بر آشنائی شرکت کنندگان با این آئین سنتی از 
 بناهای تاریخی و اماکن تفریحی شهر امیریه و حومه نیز دیدن 

کنند.

داســتان یک پلیس خسته و توبیخ  شده اســت که درگیر یک پرونده ی عجیب 
می  شــود. پرونده  ای که پای او را به ویالیی در حوالی اصفهان باز می کند. ویالیی 
که براساس نگاهی آرمانی ساخته شده و ساکنانش را گرد هم آورده  است. همزمان 
عشــقی قدیمی در این میانه ظهور می کند و ساکنان ویال به  ظاهر معمولی هستند 
اما هر یک رازی دارند و اتاقی هم وجود دارد که دِر آن نباید باز شود و کتاب آداب 

دنیا با اتفاق  های ریز و درشت غیرقابل  پیش  بینی جلو می  رود.

درباره کتاب آداب دنیا
من جزو اون دسته از آدم هام که نوروز به شنبه بخوره که برم سراغ رمان ایرانی، 
هر وقت هم که یکی بهم یه رمان ایرانی پیشنهاد میکنه من به شدت در مقابلش 
مقاومت میکنم. شاید این نگرش به هدف آدم ها از خوندن کتاب ربط داشته باشه، 

اینکه شما از کتابی که میخونید چه انتظاری دارید؟
من به شــخصه عاشــق رمان های فانتزی ام، رمان های بــی زمان و مکان، 
بی قاعــده و قانون، رمان هایی که تو رو درگیــر قواعد دنیای عادی نمیکنن بلکه 

مثل بادبادک رهات میکنن تو آسمون خیال و اجازه میدن به هر سو پرواز کنی.
داســتان های ایرانی، اما به شدت شما رو درگیر چارچوب دنیای واقعی می کنند. 
دنیایی که برای من و شــما به عادت روزمره تبدیل شده، چیزی که همیشه جلوی 

چشم هست و اغلب هم به شدت سیاه و انزجار برانگیز.
وقتی یکی از دوســتان کتاب آداب دنیا رو به من پیشنهاد کرد، من طبق عادت 
همیشــگی ام در مقابل پیشنهادش جبهه گرفتم و گفتم به جز بزرگان ادب فارسی 
ســراغ هیچکســی نمیرم، اما دیدم تعریف ها از این رمان یکی و دو تا نیست. از 
اونجاییکه رمان های فارسی معموال خوش خوان هستند و اگر صبح بگیری دستت 

تا عصر به آخر می رسند، ریسک کردم و شروع کردم به خوندنش.
کتاب آداب دنیا تونســت مِن سخت پسند رو راضی کنه. یه رمان چند وجهی که 
عین یه کالف در هم پیچیده و نویسنده بهتون اجازه نمیده به پرش فکر دچار شید 

یا ذهنتون لحظه ای درنگ کنه.
قسمت هایی از کتاب

نسیم، نسیم است. حتی اگر برگی را تکان ندهد، یا شوخ و شنگ به هرجا سرک 
نکشــد. اما نسیمی که حرف نزند، بدجنس است. تازه اگر بی موقع در یک پس از 

ظهر اوایل فروردین بوزد.
خیانت، مثِل ســوختگِی پشِت دست است؛ خوب می شود، پوسِت تازه در می آید، 
رنگ و شــمایلش اّما هیچ وقت مثِل قبل نمی شود، همیشه هم جلوی چشم است، 
هر وقت نگاهت بهش بیفتد، آرام دســت را پشــت ورو می کنی یا می بری زیِر میز. 
اگر هم ازت بپرســند، مجبوری لبخند بزنی و بگویی چســبیده به لبه ی داِغ ِفر یا 

آب جوش روی آن ریخته.
امورات آدم پا به ســن گذاشته خیلی هم چاق تر از موتور یک پرشیا نمی چرخد 
که به روغن ســوزی افتاده…وقتی می روی آن ور، تازه می فهمی محله ات را، 

کشورت را، نامردی ها و همه ی نکبتش را چه قدر دوست داری.
مــرگ و تولد هیچ وقت خســته کننده نمی شــوند. هر دو فقــط یک بار اتفاق 
می افتنــد، اما… مرگ قابل تحمل تر هســت: اگر کســی بخواهــد، می تواند، 
محل،نحوه و زمانش را انتخاب کند، درســت خالف تولد که به اجبار می رود توی 

پاچه آدم و راه گریزی هم نیست.
کتاب آداب دنیا

نویسنده: یعقوب یادعلی
انتشارات: چشمه

کتاب آداب دنیا

 شجریان آبروی آواز
 ایران است

تمدید ارکستر 
سمفونیک تهران

مراسم گل غلتان در دامغان

عکس هایی از فیلم تجربی »۲۴ فریم« آخرین ســاخته 
عباس کیارستمی کارگردان درگذشته سینمای ایران منتشر 

شد. 
عباس کیارســتمی که تابستان ســال گذشته در سن ٧۶ 
سالگی درگذشت، یکی از بزرگترین کارگردانان ما بود که در 
طول دوران فعالیت هنری و سینمایی خود توانست ماهیت 

روح انسانی را در آثارش استخراج کند.
او که فیلم های ماندگاری چون »خانه دوست کجاست؟«، 
»کلوزآپ«، »طعم گیالس« و... را به یادگار گذاشــته است، 
در آخرین پروژه خود پیش از درگذشتش، فیلم تجربی »۲۴ 
فریم« را ســاخت که مجموعــه ای از فیلم های کوتاه چهار 
و نیــم دقیقه ای با الهام از تصاویر ثابت شــامل نقاشــی و 

عکس های گرفته شده توسط خود کیارستمی است.
کیارستمی پیش از این درباره فیلم »۲۴ فریم« گفته بود: 
"نقاشان تنها یک فریم از واقعیت را ثبت می کند و نه هیچ 
چیــز پیش و پس آن. در فیلم »۲۴ فریم« تصمیم گرفتم از 
عکس هایی که در طول این ســال ها گرفتم استفاده کنم و 
چهار ونیم دقیقه را از آنچه تصور می کردم پیش و پس از هر 
عکس رخ داده را نیــز در آن قرار داده ام. اولین بار هنگامی 
که مشــغول فکر درباره آثار نقاشــان بزرگ پیش از اختراح 
سینما بودم، ایده فیلم »۲۴ فریم« شکل گرفت. درباره شوق 
نقاشــان آن دوره برای ثبت واقعیت با تمام دقت فکر کردم 
که این ســطح از دقت، در آثار نقاشانی چون »شکرچیان در 
برف« از »پیتر بروگل« و »خوشه چین ها« اثر »ژان فرانسوا 

میله« مشهود است.
نقــاش در اینجا یک فریــم از واقعیت را ثبت می کند، نه 
هیــچ چیز پیش و نه هیچ چیز پس از آن. فیلم »۲۴ فریم« 
با اندیشــه در نقاشی های تاریخی و دورن ســاز آغاز شد و 
عکس هایی که خودم در طول  ســالها گرفته بودم به تکامل 
رسید. هر یک از این فریم ها در واقع چهار دقیقه و سی ثانیه 
از آن چیزی اســت که تصور کردم پیش و پس از ثبت هر 

عکس روی داده است.
فیلم »۲۴ فریم« قرار اســت به مناسبت هفتادمین دوره 
برگــزاری جشــنواره فیلم کن، به صورت ویــژه در جریان 
این رویداد ســینمایی که از چند روز دیگر در فرانسه برگزار 

می شود، رونمایی شود.

اولین تصاویر از آخرین فیلم عباس کیارستمی 

مهراب قاسم خانی در تازه ترین پست اینستاگرامش از روحانی 
حمایت و به شرکت در انتخابات تأکید کرد

مهراب قاســم خانی در تازه ترین پســت اینســتاگرامش 
از روحانــی حمایت و به شــرکت در انتخابــات تأکید کرد. 

قاسم خانی نوشت:
من به آقای روحانی رای میدم چون مدتهاست یاد گرفتم 
همه چی رو سیاه و سفید مطلق نبینم. دیگه همه چی برای 
من فقط خوب خوب و بد بد نیست. چون به »بهتر« و »بدتر« 
هم معتقد هستم. من به آقای روحانی رای میدم چون با وجود 
ایشــون امید دارم به آرامش، رفاه و آزادی »بیشتر«. من به 
آقای روحانی رای میدم چون شاید عملکرد دولتشون کاماًل 
منطبق بر نگاه من نســبت به زندگی بهتر نباشه، ولی قطعًا 
بسیار نزدیک تره برای کسانی که میخوان به آقایان رئیسی یا 
قالیباف رای بدن هم احترام قائل هستم چون درک می کنم 
که تعریفشون از زندگی بهتر با من فرق داره و آرامش و رفاه 
و آزادی رو در شکلی متفاوت از من میبینن و قابل درکه که 

مسیری که این دولت طی میکنه مشخصاً مسیری نیست که 
مطابق با سلیقه اونها باشه…ولی هر کاری میکنم نمیتونم 
کســانی رو که به نیت اعتراض رای نمیدن درک کنم. رای 
ندادن به معنی هیــچ کاری نکردنه. به معنی خنثی بودن و 
بی تاثیر بودنه. این کــه رای ندید قابل احترامه ولی این که 
با رای ندادن احســاس معترض بودن و چگوارا بودن بهتون 
دســت میده رو متوجه نمیشم. اصواًل در هیچ کجای تاریخ 
هیچ ملتی با نشستن توی خونه و هیچ کاری نکردن نه باعث 
هیچ تغییری نشــدن، نه حکومتی رو تغییر دادن و نه چیزی 
رو بهتر کردن. یعنی اگه تمایل شــما به آزادی و رفاه بیشتر 
از امثال منه، قطعاً با قهر کردن و گوشه خونه نشستن بهش 
نمیرسید. حتی کسی اعتراضتون رو هم نمیشنوه. خالصه که 
شما مبارز نیستید چون مبارز بودن فاکتور های خیلی متفاوتی 

داره. شما فقط هیچ کاری نمی کنید.

گیتی خامنه درباره لزوم مشارکت مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری می گوید: »رقم زدن سرنوشت را از 
چه کسی جز خودمان می توانیم انتظار داشته باشیم!؟«

این مجری قدیمی در متنی که به صورت اختصاصی 
در اختیار ایســنا قرار داده، درباره مشــارکت مردم در 

انتخابات این دوره ریاست جمهوری نوشته است:

ساعتی موزون آنی، ساعتی موزون این
بعد از این میزان خود شو، تا شوی موزون خویش

هرگز هــچ فرهیخته ای ادعا نکــرده یافتن میزان 
و بهترین را رقم زدن ســاده اســت! ساختن آینده ای 
روشن تر، برای هیچ ملتی ســهل و ممتنع نبوده !رقم 
زدن سرنوشــت را از چه کسی جز خودمان می توانیم 

انتظار داشته باشیم؟! اگر بنا نهادن شالوده زندگی مان را 
به دیگران واگذاریم، شکوائیه مان را به کدام محکمه ای 

عرضه کنیم!؟
برای مشارکت کردن در ساختن زندگی مان، از کسی 
توقع پاداشی نخواهیم داشت، جز صدای ضمیرمان! که 

به باور من، پر طنین ترین صدای ماندگار جهان است!

صداپیشــه جناب خان دربــاره اهمیت شــرکت در انتخابات در 
اینستاگرام نوشت:

»روزهای ویژه ای اســت این روزها. روزهای انتخابات. قبل از هر 

چیز بگذارید موضعم را اعالم کنم. من حتما رای می دهم. از وقتی 
به ســن رای دادن رســیدم حتی یک نوبت را هم از دست نداده ام. 
امیدوارانه رای می دهم حتی اگر احتمال تأثیر رایم را بســیار بسیار 
ناچیز بدانــم. و حاال چند خواهش دارم. بی تفاوت نباشــید در این 
روزهــا. نگویید به من چه.نگویید ما چکاره ایم.نگویید هر که را می 
خواهند از قبل انتخاب کرده اند. کاندیداها را ببینید و با معیار عقل و 
اندیشه بسنجیدشان. به آمار انتخابات]های[ گذشته که نگاه کنید می 

بینید که دانه دانه رای ها موثر بوده اند. و منصف باشیم.
شــرایط ما و کشورمان در دوره های متفاوت یکسان نبوده است.

نگویید همه سر و ته یک کرباسند.نیستند. رفقا توقع ندارم به حرف 
این برادر کوچکترتان گوش کنید اما در عالم رفاقت متوقعم که حتما 

به گفته هایم فکر کنید.
 آرای خاموش نباشید که وطنمان به روشنایی تک تکتان نیازمند 

است. در پناه خدای زنده نفس بکشید و عشق بر شما ببارد.«

اظهارات گیتی خامنه درباره شرکت در انتخابات

محمد بحرانی: متوقعم که حتما به حرف هایم فکر کنید!

اردیبهشت، ماه آیین های بهشتی

هنرمندان و انتخابات

مستندی ایرانی برنده جایزه 
بهترین آهنگسازی جشنواره 

TAC شد

فیلم مســتند »نوروز در تاجیکستان« به کارگردانی مهدی بمانی، برنده جایزه 
بهترین آهنگسازی جشنواره باستان شناسی TAC آمریکا شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، چهاردهمین 

دوره جشنواره فیلم های سینمایی و ویدیویی باستان شناسی شبکه مستند آمریکا 
موسوم به TAC در روزهای ۴ تا ٧ ماه می ۲۰۱٧ در کشور آمریکا برگزار شد و 
جایزه بهترین موسیقی این دوره از جشنواره به »اقبال ذوق بیک« آهنگساز فیلم 

مستند »نوروز در تاجیکستان« به کارگردانی مهدی بمانی رسید.
جشــنواره TAC هر سال به مدیریت دکتر ریچارد پتیگرو در شهر »یوجین« 

واقع در ایالت آرگون آمریکا برگزار می شود.
مســتند »نوروز در تاجیکســتان« در مدت زمان ۳۱ دقیقه، نگاهی به مراسم 
آیینی نوروز در این کشور فارسی زبان آسیای میانه دارد که در شهرهای دوشنبه (

پایتخت(، والیت ختالن و بدخشان فیلمبرداری شده است.

کنسرت ۸۳/ ۱۹ توسط دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه هنر در 
خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان، ۸۳/ ۱۹ نام اجرایی  است از 
دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ رشته موسیقی دانشگاه هنر تهران که برای 
نخستین بار در راستای حمایت و همراهی خانه هنرمندان با دانشجویان 

موسیقی برگزار می شود.
در این برنامه که نوازندگان آن از دانشجویان رشته موسیقی هستند، 
قطعاتی از راخمانینف، موتزارت، ساراســات، سور، تارگا، کاردوسو و ... 

اجرا خواهد شد.
در این اجرا، کیمیا امین زاده پیانــو، نگین باقری ویولن، آریا طاری 
گیتار، علی ربی گیتار، ســینا زندی ویولــن، آناهیتا صمصامی پیانو و 
مبینا ولی پور ویوال، به اجرای برنامه خواهند پرداخت.۸۳/ ۱۹ میانگین 
اعدادی اســت که از دل نوازندگان این اجرا بیرون آمده اســت. این 
کنسرت ســاعت ۱۸ روز چهارشــنبه ۲٧ اردیبهشــت در البی خانه 
هنرمندان ایران برگزار می شــود. ورود عالقه مندان به این برنامه آزاد 

است.

کنسرت 
 ۱۹ /۸۳
برگزار 
می شود

دکتر محمدباقر نوبخت گفت: تجلیل از فردوسی و جایگاه رفیع او کمترین وظیفه 
مردم و مسئوالن است.

معاون رئیس جمهور در حاشیه آیین بزرگداشــت فردوسی در دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: محدود کردن شخصیت بزرگی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی به وجوه 
ادبی و تاریخی نوعی محصور کردن نگاه به یک بعد از ابعاد وجودی این شخصیت 

بزرگ و تاثیرگذار است.
او افزود: این حکیم بزرگ و فرزانه در ابعاد مختلفی دارای آثار ماندنی اســت که 
تنها یکی از آنها موضوع زبان و ادبیات فارسی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

و از این جهت بیشتر بر روی آن تاکید شده است.
نوبخت تصریح کرد: اگر امروز همه سازوکارهای تربیتی ما به خصوص در زمینه 

آمــوزش و پژوهش به احیای این فرهنگ و ترویج آن معطوف شــود به خصوص 
در دوره ای که ما در زمانه پســاجهانی شــدن قرار داریم بالطبع توانسته ایم به نحو 
شایســته ای از فرهنگ و تمدن خود پاسداری و نگهبانی کنیم و در برابر هجمه و 

هجومی که به جبر زبان پیش می آید این گونه خود را تامین و بیمه کنیم.
معاون رئیس جمهور بیــان کرد: یکی از رویکردهــای فرهنگی دولت توجه به 
فرهنگ ایرانی و اســالمی است و شــاهنامه نمودی از فرهنگ ایرانی و اسالمی 
محســوب می شــود؛ از همین رو بنده بر خود فرض دانستم که به عنوان مسئول 
برنامه ریزی کشــور حتما در این مراســم شــرکت کنم و از فعالیت های خوب و 
برجســته ای که در این زمینه صورت گرفته است تقدیر و تشکر و به عنوان خادم 

مردم از فعاالن عزیز این عرصه تجلیل کنم.

تجلیل از فردوسی کم ترین وظیفه ماست


