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پایان مهلت ثبتنام برای جام باشگاههای کتابخوانی

دبیر اجرایی رویدادهای ترویج کتابخوانی گفت:
تاکنون  ۴۰۰باشــگاه کتابخوانی ثبتشان برای
شــرکت در دومین دوره جام باشگاهها نهایی شده
است و باشگاههای کتابخوانی تا پایان خردادماه
مهلت ثبتنام دارند.
ابراهیــم حیدری گفت :تا کنون  ۴۰۰باشــگاه
کتابخوانــی ثبتشــان نهایی شــده اســت و
باشــگاههای کتابخوانی تا پایان خردادماه مهلت
ثبتنام دارند .انتظار داریم باشگاههای کتابخوانی
تا اواســط مهرماه آثار و فعالیتهایشان را اعالم
کنند و با تعیین تکلیف باشــگاههای برگزیده در
ت باشگاهها
سطح شهرستان و با ادامه فعالیت و رقاب 
در کتابخوانــی نهایتا آبانمــاه ،همزمان با هفته
کتاب ،مراسم پایانی جام باشگاههای کتابخوانی
برگزار شود.
او اظهار کرد :یکی از اهداف ما اشاعه و گسترش
طرحهای ترویجی کتابخوانی در شهرهای متعدد
و میان گروههای سنی مختلف بود .جام باشگاههای
کتابخوانی از میان طرحهای ارائهشــده از سوی
شهر نیشابور ،درطرح انتخاب پایتخت کتاب ایران،
شکل گرفت .پس از برگزاری جلسههای بحث و
بررسی تغییری در آن طرح نخستین اعمال شد و
در نهایت طرح «جام باشگاههای کتابخوانی» ارائه

شد .این رویداد ترویج کتابخوانی میان کودکان و
نوجوانان با همکاری نهادها و سازمانهای دولتی و
غیردولتی فعال در ترویج کتابخوانی ،برای اولین
بار در سال  ١٣٩٥در  ١٥شهر نامزد پایتخت کتاب
ایران اجرا شد.
دبیر رویدادهای ترویج کتابخوانی ادامه داد :در
اولین دوره برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی در
 ۱۵شهر بیش از دو هزار باشگاه کتابخوانی و ۲۲
هزار عضو شکل گرفت .این میزان استقبال خیلی
بیشتر از انتظار ما بود .بر این اساس تصمیم گرفتیم،
دومین دوره آن را در سال جاری با مشارکت ۱۰۲
شــهر برگزار کنیم .با مسئوالن شهری و فعاالن
کتابخوانی در شهرهای مختلف مکاتبه کردیم و تا
کنون حدود  ۸۳شهر برای شرکت در این طرح به
طور رسمی اعالم آمادگی کردهاند.
او دربــاره چگونگــی فعالیــت باشــگاههای
کتابخوانی توضیح داد :هر باشگاه تشکیلشده در
هر شهر و روستا باید حداقل  ۱۲تا حداکثر  ۳۰عضو
داشته باشد .اســامی باشگاهها و کد ملی اعضا در
شبکه ترویج کتابخوانی ایران ثبت میشود .پس
از ثبت و اعالم آمادگی باشگاهها به دبیرخانه جام
باشگاههای کتابخوانی ،مربیهایی را از تهران به
این شهرها اعزام میکنیم .این مربیها در مناطق

مختلف کشور دورههای آموزشی را برای تسهیل
و تســریع در فعالیتها برای دیگر مربیها برگزار
میکنند ،مربیان باشــگاهها عمومــا ،معلم ،مربی
مهدکودک ،کتابدار هستند .این باشگاهها در چهار
رده سنی مختلف تشــکیل میشوند .جلسههای
کتابخوانی اعضا در مدارس ،کانونهای پرورش
فکری ،کتابخانهها ،سرای محلهها ،فرهنگسراها،
پایگاههای بســیج و حتی مجتمعهای مسکونی
برگزار میشوند.
دبیر رویدادهای ترویــج کتابخوانی همچنین
درباره معرفی کتابهایی کــه محور فعالیت این
باشگاهها هســتند ،گفت :سال گذشته حدود۵۰۰
عنوان کتاب در چهار رده ســنی را کارشناسهای
مجرب حوزه ادبیات کــودک و نوجوان انتخاب و
معرفی کردند .امســال با اضافه شدن حدود ۲۰۰
عنوان کتاب تازه منتشرشــده به این فهرســت،
در مجمــوع  ٧٠٠عنوان کتاب به باشــگاههای
کتابخوانی معرفی شد.
او افــزود :با حمایــت معاونت امــور فرهنگی
وزارت ارشــاد و همــکای موسســه خانه کتاب،
اعضای باشگاههای کتابخوانی میتوانند تا سقف
۱۰۰هزار تومان با تخفیــف پنجاهدرصدی تهیه
کنند .باشگاههای کتابخوانی فعالیتهای متنوع

مانند گروهخوانی کتاب ،نقد و معرفی کتاب ،داوری
کتاب و تهیه فیلمهای موبایلی با محوریت کتاب را
انجام میدهند .دبیر رویدادهای ترویج کتابخوانی
دربــاره نحــوه انتخــاب باشــگاههای برگزیده
کتابخوانی بیان کــرد :در چهار بخش «بهترین
باشــگاه کتابخوانی»« ،بهترین فیلم موبایلی با
محوریت کتاب»« ،بهترین نامه به نویسنده کتابی
که خواندید» و «بهترین معرفی کتاب» باشگاههای
برگزیده معرفی میشــوند .داوری در چند مرحله
انجام میشود؛ در مرحله نخست آثار و فعالیتها در
دبیرخانه شهرستانها بررسی میشود .در هر شهر

آن در میان رویدادهای بین المللی تئاتر منطقه اشاره شده است.
در ادامه این حکم آمده اســت که در سالیان اخیر و با افزایش اجراهای تئاتر در
سراسر کشور ،این رویداد نیز سهم عمده و اساسی خود را به مرور تولیدات نمایشی
سال اختصاص داده و از این طریق به ساختاری کارآمدتر دست پیدا کرده است.
مهدی شفیعی در ادامه این متن افزوده است که بی شک رویکرد و برنامه های
جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتری کشور ،در جهت
گیری جریان عمومی تئاتر بسیار اثرگذار است.
وی همچنین در این حکم انتصاب تاکید کرده اســت :با این شرایط و با توجه
به گسترش دایره مخاطبان ،فعاالن ،دانش آموختگان و تشکل های صنفی حوزه
تئاتر ضروری است تا بر پایه تجربیات ارزشمند دوره های پیشین و شناخت چالش
ها و فرصت های موجــود ،تدابیر امیدبخش در برنامه ریزی و اجرای این رویداد
بزرگ هنری به کار گرفته شود.
شــفیعی در این حکم با یادآوری سوابق مهندس پور در حوزه های حرفه ای و
آموزشی و همچنین تجربیات وی در مدیریت های اجرایی و تخصصی تئاتر اظهار
امیدواری کرده است با حضور او در جایگاه دبیر سی وششمین جشنواره بین المللی
تئاترفجر و با بهره گیری از تمام توان مشــاوره ای ،حمایتی و اجرایی تئاترکشور،
شاهد برگزاری جشنواره ای پویا و موفق باشیم.

پردرآمدترین چهرههای هنری سال معرفی شدند

مجله «فوربــز» طبق روال هر ســال ،اســامی پردرآمدترین
چهرههای فرهنگی ،ورزشــی ،هنری و  ...در طول ســال گذشته
را اعالم کرد.
براســاس اخبار منتشرشده در ســایت این مجله اقتصادی ،در
فهرســت امسال «فوربز»« ،شــان دیدی کامز» رپر آمریکایی با
 ۱۳۰میلیون دالر رتبه اول را دارد و پس از او «بیانســه» خواننده،
با  ۱۰۵میلیون دالر دوم شــده است .رتبه سوم از آن «رولینگ»
نویسنده ثروتمند انگلیســی و خالق رمانهای «هری پاتر» است
که طی  ۱۲ماه گذشته ۹۵ ،میلیون دالر کسب کرده است.
هر سال با انتشار فهرســت پردرآمدترین چهرههای جهان ،نام
«جیمز پترسون» جنایینویس آمریکایی باالتر از دیگر نویسندگان
به چشم میخورد ،اما امســال «جی.کی .رولینگ» با  ۹۵میلیون
دالر به لیست برگشته و نخســتین مقام بین نویسندگان را از آن
خود کرده است.
«رولینــگ» این جایگاه را به فروش موفق نمایشــنامه «هری
پاتر و فرزند نفرینشــده» که به هشــتمین کتــاب «هری پاتر»
ملقب شده ،مدیون است .پارکهای موضوعی «دنیای جادوگری
هری پاتر» در اســتودیوهای «یونیورسال» و اقتباس سینمایی از
رمانهای او هم از دیگر دالیل اضافه شــدن به سرمایه این زن
نویسنده محسوب میشوند« .رولینگ» بهزودی بیستمین سالگرد
انتشــار اولین رمان از مجموعه «هری پاتر» را جشــن میگیرد.
او ایــن روزهــا درگیر نــگارش فیلمنامه اقتباســی «هیوالهای
شگفتانگیز و زیستگاه آنها» است.
چهارمین رتبه به «دریک» خواننده ( ۹۴میلیون دالر) تعلق دارد
و «کریستین رونالدو» بازیکن فوتبال با  ۹۳میلیون دالر ،بهعنوان
پنجمین چهره پردرآمد جهان شناخته شد.
بهنظر میرســد اهالی موســیقی ســال موفقی را پشــت سر
گذاشــتهاند ،چراکه رتبه ششم و هشتم را «ویکند» با  ۹۲میلیون
دالر و «کلد پلی» با  ۸۸میلیون دالر اشغال کردهاند.
دومین نویســندهای که نامش در این لیست به چشم میخورد،
«جیمز پترســون» آمریکایی اســت کــه تقریبا هر ســال جزو

مهران غفوریان زیر تیغ
جراحی می رود

بازیگر سریال «پنچری» شب گذشته در بیمارستان نیکان بستری
شد تا به سرعت تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
به گزارش دیباچه ،مهران مهام تهیه کننده سریال «پنچری» گفت:
بــه دلیل عارضه ای که مدت ها مهــران از آن رنج می برد با دکتر
وریانی عزیز مشورت داشتم که ایشــان معتقد بودن به سرعت باید
مهران غفوریان تحت عمل جراحــی قرار بگیرد .اگرچه خود مهران
اصرار داشت این اتفاق بعد از پایان سریال رخ بدهد اما من نپذیرفتم
زیرا که نظر پزشک متخصص این است که او به سرعت تحت عمل
قرار بگیرد و من به عنوان مســئول این پروژه بیش از هر چیز باید به
سالمت همکارانم فکر کنم نه پیشرفت سریال .جالب است بدانید با
هماهنگی مدیران محترم شــبکه قصه را به سمتی پیش بردیم که
بتوانیم اتفاق رخ داده را جزیی از سریال و روند داستان جلوه داده تا به
کلیت کار هم لطمه ای وارد نشود.

پردرآمدترینهای این شــغل شمرده میشــود .او که اینبار مقام
اولی را بــه «رولینگ» باخته ،با  ۸۷میلیون دالر درآمد در جایگاه
نهم نشسته است.
«جاســتین بیبر» خواننده با  ۸۳.۵میلیون دالر ،رتبه سیزدهم را
دارد و درست پس از او نام «لیونل مسی» بازیکن مشهور فوتبال
دیده میشود.
دو خواننــده ثروتمند بعدی «بروس اسپرینگســتین» و «اَدل»
هســتند که در طول سال گذشته ،به ترتیب  ۷۵و  ۶۹میلیون دالر
درآمد بهدست آوردهاند.
«جری سینفیل» کمدین ( ۶۹میلیون دالر) و «مارک والبرگ»
( ۶۸میلیــون دالر) بازیگر ،هجدهمین و بیســتمین رتبه لیســت
«فوربز» را دارند و پس از این دو« ،متالیکا» از عرصه موسیقی با
 ۶۶.۵میلیون دالر جایگاه بیستویکم را دارد.
از دیگر چهرههای سرشــناس و پردرآمدی که میتوان به آنها
اشــاره کرد« ،راجر فدرر» ( ۶۴میلیــون دالر)« ،دیوید کاپرفیلد»
( ۶۰.۶میلیــون دالر)« ،التــون جان» ( ۶۰میلیــون دالر)« ،وین
دیزل» ( ۵۴.۴میلیون دالر)« ،پل مککارتنی» ( ۵۴میلیون دالر)،
«آدام ســندلر» ( ۵۰.۵میلیون دالر)« ،جکــی چان» ( ۴۹میلیون
دالر)« ،رابرت داونی جونیور» ( ۴۸میلیون دالر)« ،تیلور سوییفت»
( ۴۴میلیون دالر)« ،تام کروز» ( ۴۳میلیون دالر)« ،سلین دیون»
( ۴۲میلیون دالر)« ،جی زی» ( ۴۲میلیون دالر)« ،شاهرخ خان»
( ۳۸میلیــون دالر)« ،جنیفر لوپز» ( ۳۸میلیون دالر)« ،ســلمان
خان» ( ۳۷میلیــون دالر)« ،بیل اورایلی» ( ۳۷میلیون دالر)« ،اد
شیران» ( ۳۷میلیون دالر)« ،ریحانا» ( ۳۶میلیون دالر) هستند.

چهار باشگاه برگزیده بخشهای مختلف معرفی
میشــود و این رقابت در سطح اســتان و کشور
هم دنبال میشود .در نهایت باشگاههای برگزیده
انتخاب و معرفی میشوند.
اولین دوره جشــنواره تقدیر از گروههای مروج
کتابخوانی در ســال  ١٣٩٣با مشارکت  ٩٠گروه،
دومین دوره آن در ســال  ١٣٩٤با مشارکت ٤٠٠
گروه و سومین دوره آن به همت تشکلهای مروج
کتابخوانی در سال  ١٣٩٥با مشارکت  ٧٢٨گروه
مروج کتابخوانی برگزار شد.

فرهاد مهندس پور مدرس و کارگردان تئاتر ،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت
مدرس و استادیار گروه بازیگری کارگردانی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
که در سابقه فعالیت خود ریاست شــورای ارزشیابی ،نظارت بر نمایش و ریاست
انجمن نمایش را دارد ،بعد از دبیر بیست و سومین دوره ای جشنواره تئاتر فجر ،در
این دوره نیز مسئولیت دبیر جشنواره را متقبل شده است.
این کارگردان تئاتر دارای مدرک دکترای پژوهش هنر ،کارشناسی ارشد بازیگری
و کارگردانی از دانشــگاه تربیت مدرس و کارشناســی بازیگری و کارگردانی از
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
نمایش «به خورشید سپارید» در سال  1366آغازی بر کارگردانی تئاتر او بوده و
پس از آن «داوری ایندرا»« ،سرودی کنار گودال»« ،گالیله»« ،نی لبک و بهمن»،
«مکبث»« ،دیر راهبان»« ،روز رستاخیز» را به صحنه برده است.
مهندس پور کارگردانی  3تله تئاتر «اســتنطاق»« ،یغمای با شکوه خورشید» و
«سه پاس از حیات طیبه نوجوان نجیب و زیبا» را نیز انجام داده است.
دریافت جایزه بهترین فیلم مســتند جنگی از جشنواره فیلم دفاع مقدس ،جایزه
بهترین نمایش سال از انجمن منتقدان تئاتر ایران ،جایزه برگزیده ربع قرن تالش
برای شــکل گیری ادبیات نمایشی دفاع مقدس و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه
تربیت مدرس از دیگر افتخارات این هنرمند است.

کتاب «هزاردستان» به کوشش محسن محسنی منتشر شد
کتاب «هزاردســتان؛ انگارهی موســیقی ایران» به کوشش
«محسن محسنی» و زیر نظر استاد «مجید کیانی» و با همکاری
پروفســور «برونو نتل» منتشر شــد .این کتاب یک تز علمی،
پژوهشــی و کاربردی در آواز ایرانی اســت که بر اساس سمینار
اســتاد نورعلی برومند در دانشگاه ایلینویز امریکا دربارهی ارتباط
آواز هزاردستان با موسیقی ایرانی پژوهش و نگارش شده است.
بررســی و تحلیل انگارههای تحریــری و برخی ویژگیهای
ســبکی اســاتید بزرگ آواز و ســاز در موســیقی ایرانی از نظر
صدادهی و جملهبندی و مقایســهی آن با فاکتورهای موجود در
طبیعت یعنی آواز بلبل از جمله ارکان اصلی این پژوهش است که
میتواند ضمن ایجاد شناخت و معرفی مختصات موسیقی ایرانی
دریچههایی در جهت تنوع تحریری آواز ایرانی بگشاید.
این کتاب حاصل پژوهشــی اســت که زیر نظر استاد مجید
کیانی و با همکاری پروفسور برونو نتل توسط انتشارات سورهی
معر منتشر شده ،همچنین یک عدد لوح فشرده حاوی  96ترک
صوتی ،شامل تحریرهای آنالیز شده از هزاردستان و تحریرهای

استادان آواز و پنجههای استادان ساز (تار ،سهتار ،کمانچه ،نی و
سنتور) ضمیمهی این مجموعه است.
این کتاب شــامل فصلهای محتلف است که از جملهی آن
میتوان به اهمیت هزاردســتان در تاریخ ،فرهنگ و اقلیم ایران،
بررســی علمی مکانیزم صدادهی هزاردستان و انسان ،گذری بر
تحریر پرندگان در ردیف موسیقی ایرانی ،تجزیه و تحلیل جمله
بندی تحریرهای هزاردستان ،تجزیه و تحلیل جمله بندی تحریر
خواننــدگان آواز ،تجزیه و تحلیل جمله بندی پنجه در نوازندگان
ساز و پژوهش میدانی پیرامون پرندگان آوازخوان در طبیعت اشاره
کرد.

مهران رسام «هیات مدیره» را برای شبکه پنج میسازد

مهران رســام تهیه کننده مجموعه های تلویزیونی از تدارک
برای ســاخت مجموعه «هیات مدیره» خبر داد که قرار است از
شبکه پنج سیما روی آنتن رود .مهران رسام درباره فعالیت های

جدید خود در حوزه ساخت سریال بیان کرد :سریالی برای شبکه
پنج داریم که در مرحله نگارش فیلمنامه است و «هیات مدیره»
نام دارد .وی اضافه کرد :علی خودسیانی در حال نگارش فیلمنامه
این سریال است و تاکنون  ۱۵قسمت از آن را به نگارش درآورده
اســت و ما هم در حال دنبال کردن کارهای اجرایی این سریال
هستیم.
رســام درباره مضمون ســریال جدید خود اظهار کرد« :هیات
مدیــره» کاری خانوادگی اســت کــه فضای شــیرینی دارد و
ماجراهای قصه در یک ساختمان مسکونی می گذرد.
این تهیه کننده پیشکسوت در پایان اظهار کرد :در مرحله تعیین
برآورد و بستن قرارداد هســتیم و به زودی وارد پیش تولید می
شویم.

در اقدامی ضد ترامپ به سبک ویکی لیکس

مایکل مور سایت افشاگر
«ترامپی لیکس» را تاسیس
کرد

آی ســینما :مایکل مور با راهاندازی ســایت
افشــاگر «ترامپی لیکس» ،از مردم کشــورش
خواســته با هدف «حفظ ایاالت متحده از شــر
حکومت ظلم و جــور» هرگونه اطالعاتی درباره
دولت دونالد ترامپ در اختیار دارند در این فضای
مجازی به اشــتراک بگذارند« .ترامپی لیکس»
منابــع آگاه را تشــویق به اســتفاده از نرمافزار
رمزگذاری کرده است تا هر گونه مدرک و سند،
عکس ،ویدیو و فایل صوتی در رابطه با ترامپ و
اطرافیانش در اختیار دارند با مستندساز  63ساله
و فعاالن حقوق بشر به اشتراک بگذارند.
مایکل مور در نامهای سرگشــاده که در اختیار
«هافینگتن پســت» قرار داده اســت خطاب به
مردم امریکا نوشته« :امریکاییهای میهنپرست
مشــغول به کار در دولت ،دستگاههای اجرایی یا

ستون یاد

نی نواز یادها
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد

مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی ،فرهاد
مهندس پور نویســنده ،کارگردان و مدرس تئاتر به عنوان دبیر ســی و ششمین
جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی کرد.
در متن حکم انتصاب دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اشاره
به پیشینه  35ساله این رویداد هنری ،تجربیات ارزشمند دوره های گذشته و حضور
گروه های نمایشی برجسته از ایران و دیگر کشورهای جهان اعتبار و جایگاه ویژه
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بخش خصوصی ،چنانچه در زمینه ارتکاب جرم،
نقض اعتماد عمومی و هرگونه ســوءرفتاری که
توسط دونالد ترامپ و اطرافیانش صورت گرفته
باشد ،اطالعاتی در اختیار دارند الزم است به نام
حفظ ایاالت متحده از شــر حکومت استبدادی،
دست به افشاگری بزنند».
مستندساز برنده اسکار در ادامه نامه خود تاکید
میکند« :میدانم این کار بســیار پرخطر است.
میدانستم ممکن است به دردسر بیافتیم .اما به
قدر کافی تدابیر امنیتی در اینباره در نظر گرفته
شده است».
مور همچنین یادآور شده در حالیکه هیچیک
از ارتباطات دیجیتال  100درصد امن نیست ،او و
تیمش از اپلیکیشنهای پیامرسان دارای قابلیت
رمزگذاری مانند ســیگنال ،پیریــو و واتس اپ

اســتفاده کردهاند تا از هویت اشخاص محافظت
کنند.
خبر راهاندازی سایت «ترامپی لیکس» درست
یک روز بعد از انتشار خبر دستگیری پیمانکار 25
ســالهای که به اتهام افشای اطالعات محرمانه
آژانس امنیت ملی امریکا ( )NSAدستگیر شده
است ،اعالم شد .این اســناد محرمانه با دخالت
روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا
مرتبط بوده است.
مور که ماههاســت به عنوان یکی از منتقدان

جدی دولت ترامپ ،از هر فرصتی برای به چالش
کشــیدن رییس جمهور فعلی امریکا اســتفاده
میکنــد به تازگــی اعالم کرده بــود قصد دارد
نمایشــی تکنفره را با محوریت اخبار مربوط به
سیاست روز امریکا به روی صحنه تئاتر برادوی
بیاورد.
بــه گفته کارگردان  63ســاله ،ایــن نمایش
طنزآمیز روایتگر ماجراهای کشــوری اســت که
یــک آدم دیوانه را به عنــوان رییس جمهورش
انتخاب کرده است.

آن جا که ســخن بازمیماند ،موســیقی آغاز
میشود ،به این کالم واگنر معتقد بود اما عکس
آن را نیــز صادق می دانســت و می گفت :آن
جا که موســیقی بازمیماند چه سخنها که آغاز
نمیشود! معتقد بود؛ رواج و رونق «استاد» منجر
به پیامد «ترافیک اســتاد» میشود و چیزی که
موســیقی را به راه خطا میکشاند همین است.
می گفت  :تقلید ،هرگز کسی را به بلندای هنر
نمیرساند .تقلید و تکرار مانند« زیراکس» است!
شــما خط « میرعماد» را که مث ً
ال « پنج میلیون
تومان»میارزد ،اگر « زیراکس»کنید ،ســیصد
تومان هم ارزش پیــدا نمیکند! جوانانی که به
فراگیری موســیقی میپردازند نیز نباید بعد از گذراندن دوره آموزشی (باز هم) صد در
صد از اســتاد خود تقلید کنند .بلکه باید بکوشند با نو آوری ،شخصیت و ذوق خود را
نشــان دهند .به باور او موسیقی پیوندی است میان خالقیت و تکنیک ،ولی تکنیک
باید ابزاری باشــد در خدمت خالقیت .در روزگار ما قضیه بر عکس شدهاســت و در
نتیجه ،جای موســیقی حال را موســیقی قال گرفتهاست .حســن کسائی از استادان
برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس ن ِی و سه تار بود .امروز سالروز درگذشت
اوســت .او به گفته خود در تاریخ  ۳مهر  ۱۳۰۷در خانوادهای تاجرپیشــه به دنیا آمد.
پدرش« ،حاج ســید جواد کســائی» از تاجران به نام آن زمان اصفهان بود که دلیل
عالقه و انســی که با موسیقی داشت ،با اساتید و بزرگان آن زمان مانند سید حسین
طاهرزاده ،جاللالدین تاج اصفهانی ،اکبر خان نوروزی ،خاندان شــهناز (شعبانخان،
حســین آقا ،علی آقا و جلیل شهناز) غالمحسین سارنج و ادیب خوانساری رفتوآمد
مینمود .به طوری که منزل آقا ســید جواد ،محفلی بود برای تجدید دیدار و نیز ساز
و آواز اســاتید به نام موســیقی اصفهان .این آمد و شدها موجب شد حسن کسائی از
کودکی با موســیقی آشنا شود و به مرور زمان ،عالقه زیادی خصوص ًا به ساز ن ِی پیدا
کرد (بعد از دیدن یک نوازنده دورهگرد)و بر آن شــد تا پدر ،وی را نزد مهدی نوایی
ببرد.
وی مدتی آواز و گوشــههای موســیقی ایران را نزد اســتاد تاج اصفهانی و ادیب
خوانســاری آموخته و ن ِی را از مهدی نوایی فرا گرفــت .وی هر زمان که به تهران
میرفت از محضر استاد ابوالحسن صبا استفاده مینمود.
پس از فوت مهدی نوایی ،کســائی همچنان از همنشینی با نوازندگان اصفهانی در
جهت تســلط بر نوازندگی ن ِی استفاده کرد .مخصوص ًا از همنوازی با جلیل شهناز که
به نوعی حق استادی بر گردن او دارد ،بهره برد .کسایی همچنین از محضر ابوالحسن
صبا بهرههای فراوان برد که میتوان گفت هنر نوازندگی سهتار کسائی ،یادگار انس
با این هنرمند یگانهاســت .سهتار نوازی کســائی تلفیقی زیبا از ترکیب نوازندگی تار
جلیل شهناز و سهتار ابوالحسن صبا است.
وی در محضر اســتاد صبا به نواختن ردیفها پرداخت و با هنرمندانی چون خالقی،
مشیر همایون و حسین محجوبی نیز مینواختهاست.
حسن کســائی مانند تهرانی در تنبک ،احمد عبادی در سهتار ،علیاصغر بهاری در
کمانچه و فرامرز پایور در سنتور به نوعی از ابتدا شروع به ابداع تکنیک و پیاده کردن
تمام دستگاهها در ساز ن ِی نمود.
در گذشــته صدای ن ِی ،همراه با ناخالصی زیاد بود؛ یعنی نواختن آن به صورتی بود
که تفاوت محسوسی بین صداهای اوج ،بم و بم نرم نبود ،ولی استاد کسائی توانست
با تغییر حالت در زبان ،در محل استقرار زبان ،حالت لب و فرم سر نی ،صدایی بسیار
شــفاف و بدون ناخالصی از نی تولید کند .همین پیشرفت باعث شد تا نوازندگی نی
او ،به رادیو راه پیدا کند .تکنوازیها و همکاری با نوازندگان و خوانندگان مشهور آن
زمان چون جلیل شهناز ،علی تجویدی ،احمد عبادی ،تاج اصفهانی ،ادیب خوانساری
و باعث شد تا نی همردیف سازهای دیگر قرار بگیرد.
بعد از این دوره اغلب ارکسترهای ایرانی شروع به استفاده از این ساز کردند و این
احساس نیاز باعث رشــد روزافزون نوازندگان نی شد که حتی امروزه به عنوان یک
رشته تخصصی در دانشگاه تدریس میگردد.
به گفته محمدرضا لطفی ،نوازنده تار و منتقد موســیقی ،حسن کسائی با مجموعه
«ردیف نی»  -که در هشــتاد ســالگی ضبط کرده بود -نخستین اثر آموزشی برای
عالقهمندان به نی نوازی را مدون کرده بود .حســن کســائی که از پیشکســوتان
موسیقی سنتی به شمار میآمد ،بر خالف بسیاری از آنان ذهن و اندیشهای نوگرایانه
دارد .ردیف موســیقی ســنتی را«وحی منزل» تلقی نمیکرد .او بعد از گذراندن یک
دوره کما در تاریخ  25خرداد  91موسیقی ایران را ترک گفت.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب برگ اضافی

یادداشت هایی است از شرق تا غرب که سومین سری
از ســفرنامه های منصور ضابطیان است .قبال در کافه
بوک کتاب های مــارک و پلو و مارک دو پلو را معرفی
کرده ایم و اکنون نوبت به ســومین کتاب از این سری
می رسد.
بعد از این که از دو کتاب قبلی اقای منصور ضابطیان
استقبال خوبی شد ،ایشان تصمیم گرفتند که کتاب برگ
اضافی را نیز به هوادارن تقدیم کنند .کتاب برگ اضافی
اما یک مقدار متفاوت از دو کتاب قبلی است.
در بــرگ اضافی ،نویســنده فقط به بیــان خاطرات
و اتفاقــات کوتــاه پرداخته اســت .گویی دوســتی از
سفر برگشــته و برای شــما خاطراتی را که هر لحظه
به یاد می آورد بازگو می کند.
در کتاب برگ اضافی هم عکس هایی وجود دارد که نســبت به دو کتاب قبلی بهتر و زیباتر
هستند .خاطرات و داستان ها کوتاه هستند و هر کدام جذابیت خاص خود را دارند.
درباره کتاب
کتاب برگ اضافی یک کتاب فوق العاده خوش خوان است .خاطرات بیان شده کوتاه و کامل
هســتند .اما بی نقص نیست .عکس های استفاده شــده بهتر و دیدنی تر هستند اما همچنان
هیچکدام توضیحی ندارند .شــاید بعضی از عکس ها واضح باشند اما همه آن ها این ویژگی را
ندارد .یک ایراد دیگر و کوچک کتاب این اســت که در بعضی موارد فقط اســم شهر بیان شده
است و خواننده احتماال نمی داند که آن شهر در کدام کشور است .البته بعضی مواقع در متن به
کشــور هم اشاره شده است ولی در همه موارد این طوری نیست .به عنوان مثال در مورد شهر
کراکف در متن توضیح می دهد که در لهستان است ولی مثال هیچ اشاره ای نمی کند که شهر
براتیسالوا در کدام کشور است.
قسمت هایی از کتاب
بانکوک -در تایلند می شــود هزار و یک چیز برای خوردن پیدا کرد که تصورش را هم نمی
کنید .از نارگیل های تازه که آن قدر خوشمزه اند که آدم در حسرت این می گذارند که چرا همان
میمون باقی نمانده تا موزهای کبابی که بوی عجیب و غریبی دارند.
بوداپســت  -عین چی باران می آید .از قطار که پیاده می شویم انگار همان اول شیلنگ آب
را می گیرند رویمان و خالص.
آمســتردام  -اینکه آقای رابی ویلیامز چه نمایشی را بر صحنه آورد جایش اینجا نیست ،بلکه
جایش در یک کتاب درباره هنر اکتینگ خواننده بر صحنه اســت .شــاید همین کافی باشد که
تقریبا تا دو روز بعد از کنســرت من ترجیح می دهم که گوشــه خلوتی پیدا کنم ،چشم هایم را
ببندم و آنچه را بر صحنه دیده ام را توی ذهنم مرور کنم.
بارســلون  -هر لحظه منتظرم یک نفر بیاید و بگوید اینجا جای من است که نشسته ای .اما
هیچکس نمی آید و من تا اخر کنســرت نزدیک ترین آدم به خواننده می شوم .تنها ترسم این
است که مبادا انریکه دستم را بگیرد و باال بکشد و بخواهد یکی از ترانه هایش را باهم بخواینم.
چه آبروریزی می شود آن موقع!

