
یکشنبه  10 اردیبهشت   شماره 132

5
فرهنگی و هنری

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

ستون یاد

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نمایشــنامه خوانی »رگ و ریشه دربه دری« نوشته غالمحسین ســاعدی از چهارشنبه ١٣ تا جمعه ١٥ اردیبهشت ماه با حضور 
تعدادی از هنرمندان تئاتر در تاالر قشقایی تئاتر شهر برگزار می شود. گروه تئاتر »آرین« نمایشنامه خوانی »رگ و ریشه در به دری« 
نوشته غالمحسین ساعدی را به کارگردانی افسانه زمانی  از چهارشنبه ١٣ الی جمعه ١٥ اردیبهشت ماه ساعت ١٨ در تاالر قشقایی  
برگزار می کند. در این نمایشنامه خوانی مرضیه برومند، ناهید مسلمی، راضیه برومند و محمد چرم شیر به عنوان نقش خوان حضور 

دارند.عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به سامانه تیوال مراجعه کنند.

زمانی که به فکر نام برای این ستون 
بودم و قرار بود یادی باشد از گذشتگان 
مــدام در ذهنم این شــعر طنین انداز 
می شد که: یاد ایامی که در گلشن فغانی 
داشــتیم ...و نام ســتون یاد شد. امروز 
بناست تا از شاعر این شعر یادی کنیم 
که خالق اشعار بسیاری است که همدم 
عاشــقی و هجرانی های ما بوده. رهی 
معیری  )بیوک(  محمدحســن  معیری، 
فرزند محمدحســین خان مؤیدخلوت و 
نوه دوســتعلی خان نظام الدوله در دهم 
اردیبهشت ١۲٨٨ خورشیدی در تهران، 

گلشن چشــم به جهان گشــود. پدرش قبل از تولد رهی درگذشــته بود. رهی معیری 
تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در تهران به پایان برد؛ آنگاه وارد خدمت دولتی شد و 
در مشــاغلی چند خدمت کرد. از ســال ١٣۲۲ به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت 
پیشه و هنر )بعداً وزارت صنایع( منصوب گردید. پس از بازنشستگی در کتابخانه سلطنتی 
اشتغال داشت. رهی از اوان کودکی به شعر و موسیقی و نقاشی دلبستگی فراوان داشت و 
در این هنرها بهره ای بسزا یافت. هفده سال بیش نداشت که اولین رباعی خود را سرود:

کاش امشبم آن شمع طرب می آمد           وین روز مفارقت به شب می آمد
آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست     ای کاش که جاِن ما به لب می آمد

در آغاز شاعری، در انجمن ادبی حکیم نظامی که به ریاست وحید دستگردی تشکیل 
می شد شرکت جست و از اعضای مؤثر و فعال آن بود و نیز در انجمن ادبی فرهنگستان 
از اعضای مؤسس و برجسته آن به شمار می رفت. وی همچنین در انجمن موسیقی ایران 
عضویت داشت. اشعار رهی در بیشتر روزنامه ها و مجالت ادبی نشر یافت و آثار سیاسی، 
فکاهی و انتقادی او در روزنامه باباشمل و مجله تهران مصور چاپ می شد. در شعرهای 
فکاهی و انتقادی از نام مســتعار »زاغچه«، »شــاه پریون«، »گوشه گیر« و »حق گو« 
استفاده می کرد. رهی معیری در سال های آخر عمر در برنامه گل های رنگارنگ رادیو، در 
انتخاب شــعر با داوود پیرنیا همکاری داشت و پس از او نیز تا پایان زندگی آن برنامه را 
سرپرستی می کرد. رهی در همان سال ها سفرهایی به خارج از ایران داشت از جمله: سفر 
به ترکیه در ســال ١٣٣۶، سفر به اتحاد جماهیر شوروی در سال ١٣٣۷ برای شرکت در 
جشن انقالب کبیر، سفر به ایتالیا و فرانسه در سال ١٣٣٨ و دو بار سفر به افغانستان، یک 
بار در سال ١٣۴١ برای شرکت در مراسم یادبود نهصدمین سال درگذشت خواجه عبداهلل 
انصاری و دیگر در سال ١٣۴٥. عزیمت به انگلستان در سال ١٣۴۶ برای عمل جراحی، 
آخرین سفر معیری بود.رهی معیری در سال ١٣۴۷ خورشیدی در تهران براثر بیماری ای 
که تاب و توان از وی گرفته بود در ٥۹ ســالگی درگذشــت. ومجموعه ای از اشعار رهی 
معیری با عنوان ســایه عمر در سال ١٣۴٥ به چاپ رســید. رهی بی تردید یکی از چند 
چهره ممتاز غزل ســرای معاصر است. سخن او تحت تأثیر شاعرانی چون سعدی، حافظ، 
مولوی، صائب و گاه مسعود سعد سلمان و نظامی است؛ اما دلبستگی و توجه بیشتر او به 
زبان سعدی است. این عشق و شیفتگی به سعدی سخنش را از رنگ و بوی شیوه استاد 
برخوردار کرده است، و حتی گفته اند که همان سادگی و روانی و طراوت غزل های سعدی 
را از بیشــتر غزل های او می توان دریافت.گاه گاه تخیالت دقیق و اندیشه های لطیف او 
شعر صائب و کلیم و حزین و دیگر شاعران شیوه اصفهانی را به یاد می آورد و در همان 
لحظه زبان شسته و یکدست او از شاعری به شیوه عراقی سخن می گوید.رنگ عاشقانه 
غزل رهی، با این زبان شســته و مضامین لطیف تقریبًا عامل اصلی اهمیت کار اوست، 
زیرا جمع میان سه عنصر اصلی شعر - آن هم غزل- از کارهای دشوار است.از شعرهای 
معروف او، خزان عشق )به عبارتی همان تصنیف مشهور »شد خزان گلشن آشنایی« که 
بدیع زاده آن را در دستگاه همایون اجرا کرد(، نوای نی، دارم شب و روز، شب جدایی، یار 

رمیده، یاد ایام، بهار، کاروان، مرغ حق است. 

زری یعنی پارچه ی ســاخته شده از زر )طال(. در این پارچه 
پودها از طال بافته می شــد. زری یا زربفت پارچه ای ظریف و 
بسیار گران بهاست که چله یا تار آن از ابریشم خالص است و 
پودهای آن ابریشم رنگی و یکی از پودها، نخ گالبتون است 

که می تواند زرین یا سیمین باشد.
راجع به زری بافی ایران نیز مانند قالی از دوران خیلی قدیم 
اطالع زیاد در دســت نیست ولی شواهد زیاد موجود است. در 
مورد تاریخچه زری بافی باید گفت که بافت  پارچه هایی  که  در 
متن  و نقوش  آن ها، نخ های  گالبتون  به  کار گرفته  شده  بنا به  
روایات  تاریخی  به  دو هزار سال  پیش  می رسد. هردودت  مورخ  
مشهور یونانی  نوشته  است : رومیان  به  خاطر زیبائی  و اشتهار 
زربفت های  سنتی  ایران  همه  ساله  مبالغ  هنگفتی  می پرداختند.

بدون شــک بافتن پارچه های زربفت، مانند قالی و گلیم از 
زمان هخامنشیان در ایران مرسوم بوده است زیرا در بسیاری 
از نقوش برجســته تخت جمشید، شــوش و حتی پاسارگاد، 
نقوشی در حاشیه های لباس شاهنشاهان و درباریان به چشم 
می خورد که حاکی از این اســت که لباس آن ها از پارچه های 
زربفت بوده، به عالوه در حاشیه لباده و حاشیه آستین ها و یقه 
لباس، قطعاتی از طالی ناب به شکل شیر، مرغ، ستاره با گل 
پنج پر و یا نقوش هندســی مانند مثلث و غیره می دوختند و 
بســیاری از این قطعات طال، امروزه در موزه ایران باستان و 
موزه های دیگر دنیا موجود است که متعلق به عهد هخامنشی 
می باشد. نساجی ایران در این دوره به ویژه در بافت پارچه های 
ابریشمی، پشمی نرم و لطیف مشهور بوده و شاهان هخامنشی 
به داشــتن لباس های زیبا و فاخر شــهرت داشتند. اسکندر 

مقدونی با همه دشمنیش با ایرانیان، بنا به نوشته های هرودوت 
و پلوتارک از هنگام ورود به ایران تا هنگام مرگش، لباس های 
زربفت ایرانی بر تن می کرد. پس از نابودی هخامنشیان، و در 
دوره اشکانیان دیگر آن شکوه و بزرگی در صنایع و هنرها، به 
ویــژه در بافندگی، به وجود نیامد. تنها چند تکه از پارچه های 
ابریشمی در سرزمین لوالن در چین پیدا شده که در آن روزگار 
آخرین مرز ایران در شــرق دور بوده است. از دوره ساسانیان 
نیز در کلیساها و موزه های خارج از ایران، نمونه ای متعدد زری 
موجود است. بسیاری از تاریخ دانان بر این باور هستند که این 
دوره، دوره شکوفایی و طالیی هنر و تمدن ایران بوده است. 
بسیاری از بافته های این دوره در کلیساها و موزه های غرب، 
به یادگار مانده است. زری های دوره ساسانیان به قدری مورد 
توجه بود، که از تمام نقاط دنیا خواستار آن بودند و وقتی کسی 
به ایران مسافرت می کرد، بهترین هدیه ای که می توانست به 
میهن خود ببرد یک قطعه زری بود. پس از ســلجوقیان، هنر 
رو به خاموشــی گرایید و یورش مغوالن از خاور دور به ایران، 
همــه چیز و همه کس را تا لبه ی پرتگاه نابودی پیش برد. در 
دوران مغوالن کشتار و ویرانی چون شبحی تار بر ایران سایه 
انداخته بود و باالطبع هنرمندان هم نه مجالی برای خودنمایی 
داشــتند و نه حکومت چنینی چیزی می خواست. هر چند که 
در اواخــر حکومت مغوالن اوضاع اندکــی رو به بهبود رفت 
اما هیچگاه شکوه دوران پیشــین، تکرار نشد. معاون صنایع 
دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان یزد اعالم کرد: زری بافی یکی از هنرهای قدیمی ایران 
و یکی از رشــته های بومی و منسوخ شــده استان یزد، احیاء 

و باز زنده ســازی شد. به گزارش ایســنا، »محمدرضا دهقان 
مهرجــردی« در این بــاره گفت: احیای صنعــت زری بافی، 
ترمه بافی و مخمل بافی از جمله برنامه  های میراث فرهنگی 
و صنایع دســتی استان یزد اســت و تاکنون اقداماتی در این 
خصوص صورت گرفته است. وی افزود: برخی از رشته های 
صنایع دستی متأسفانه با وجود دستگاه  های ماشینی از رونق 
افتاده که با تالش های فــراوان و با کمک هنرمندان اصیل 
یزدی، دستگاه هایی جدید راه اندازی شد و این صنایع فراموش 
شــده هم به صورت صنعتی و هم به صورت سنتی در اختیار 
هنر دوســتان قرار گرفت. این مقام مســئول درباره عملکرد 
بخش صنایع دســتی در دو سال گذشــته از سال ۹۴ تا سال 
۹۶ با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی میراث فرهنگی 
و حوزه مشــخص صنایع دستی برای راه اندازی مجدد کارگاه 
های رشــته های مذکور و زنده کردن صنایع فراموش شده، 
اظهار کرد: در این مدت باز زنده ســازی رشته های زری بافی، 
ترمه بافی و مخمل بافی که رو به فراموشی می رفت، با همت 
کارشناســان این اداره کل و همکاری صنعتگران پیشکسوت 
این رشــته ها انجام و دوره های آموزشی نیز در این رشته ها 
برگزار و بیش از ١00 شــغل خانگی راه اندازی شــد. دهقان 
مهرجردی با اشاره به پیشینه بافت تاریخی و بناهای باستانی 
اســتان، گفت: نظر ما این بود که کارگاه  های صنایع دستی 
در بافت تاریخی و در کنــار محورهای عبوری قرار گیرند تا 
گردشــگران صنایع دستی از این محورها بازدید داشته باشند 
و بــا برنامه ریزهای صورت گرفته این امر محقق شــد و این 
کارگاه هــا در محل هایی چون خانه حیــران در محله فهادان 

و خانــه فخرالدین در کنار زندان اســکندر دایــر و در اختیار 
صنعتگــران در رشــته های مختلف صنایع دســتی و هنری 
قرار گرفته شــد .وی افزود: در ســمت چپ مسجد جامع هم 
بازار چهارســوق مرمت شــده و در اختیار فروشندگان صنایع 
دســتی قرار گرفته که به زودی به بهره برداری می رسد .وی 
با اشــاره به این که یزد در حال حاضر به عنوان شهر جهانی 
نساجی سنتی شناخته می شود، خاطر نشان کرد: کارگاه های 
آموزشی رشته ها در اکثر شهرستان های استان از جمله میبد، 
اردکان، یزد، اشکذر، خاتم، بافق و بهاباد در این زمینه در سال 
قبل برگزار شد و در ســال جدید نیز در حال برگزاری است. 
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری یزد در پایان یادآور شد: زیورآالت سنتی، نساجی، 
کاشی هفت رنگ، کاشی معرق، زیلوبافی، سفال و سرامیک، 
از جمله صنایع دستی هســتند که جزو رشته های پر رونق و 
فراگیر بوده و تعداد هنردوســتانی که در این رشته ها فعالیت 

می کنند، زیاد است.

برای کســانی که با تاریخ اجتماعی 
روســیه آشــنا هســتند، »باغ آلبالو« 
آئینــة مقطــع خاصی در  می توانــد 
تاریــخ روســیه باشــد. و آنچه باعث 
می شــود در حین خوانــدن اثر، ذهن 
مخاطِب آشــنا به این دوره، همراهِی 
راحتی با شــخصیت های نمایشــنامه 
تاریخی    ویژگی  همین  باشــد،  داشته  
شخصیت هاست. اما مســلمًا آنچه به 
اثر نمایشــِی چخــوف ارزش هنری 
می بخشــد و ماندگاری و وابســتگِی 
آنرا به  قلمرو ادبیات تضمین می کند، 
دلبســتگی چخوف به آرایه ها و ارزش های زیباشــناختی اســت. تا جایی که قادر 
اســت هیجانهای عاطفی و اوج و فرود فضاهای ارتباطِی تک تک شــخصیت های 
نمایشــنامة خود را به فضای اجتماعِی زمانة خویش گره زند. ضمن آنکه با استفاده 
از آن موقعیت های زیبایی شناســانة ادبی ـ هنرِی دورة تاریخی خود، از این امکان 
برخوردار می شــود تا لحن و بیانی خاص برای هر یک بیافریند. نمایشنامه باغ آلبالو 
آخرین اثر چخوف است که در سال ١۹0٣ نوشته شده است و در ژانویه ١۹0۴ برای 
اولین بار در تئاتر هنر مسکو روی صحنه رفت … اشخاص نمایش همان آدم هایی 
هســتند که در زندگی روزمره با آنها برخورد می کنیم. هیچ کدام نقش برجسته ای 
ندارند، نه مبارزه می کندد و نه شکست می خورند و نه حتی از خوشان دفاع می کنند 
و نه به حل مشکالتی که در برابرشان قرار دارد می پردازند. منتظر حادثه می نشینند 
و تقدیر می راندشــان و تقدیرشان را با شکیبایی تحمل می کنند.آنتوان چخف متولد 
١٨۶0 روســیه می باشد. حرفه اصلی وی پزشکی بود که پس از پایان تحصیالتش 
در این رشــته به داستان نویسی و نمایشنامه نویسی روی آورد. از مهمترین آثار وی 
میتوان به باغ آلبالو ، دایی وانیا ، مرغ دریایی ، اتاق شــماره ۶ ، دوئل ، دهقان ها و 
سه سال اشاره کرد. چخوف در سال ١۹0۴ هنگامی که برای معالجه به آلمان رفته 
بود به دلیل بیماری درگذشت سپس در شهر مسکو به خاک سپرده شد. داستان باغ 
آلبالو سعی دارد تا تغییرات اجتماعی را به تصویر بکشد و ایده آن از تغییر حکومت ها 
و نظام های سیاسی یا تصمیم های رهبران )الکساندر دوم در روسیه سال ١٨۶١( که 
تغییرات اجتماعی را در پی دارند نشــأت می گیرد، این تصمیمات می توانند منتج به 

جابجایی قدرت در سطح جامعه شوند. 
خالصه داستان باغ آلبالو: 

بــاغ آلبالو متعلق به یک زن نجیب زاده روس و خانواده اش اســت که به دلیل 
بدهی باغ شــان را در رهن بانک گذاشــته اند. با توجه به همــه عوایدی که این 
خانــواده از باغ دارنــد فرصتی برای فروش و حراج باغ باقی نمانده اســت. هرچند 
مادام رانوســکی و خانواده هیچ کاری برای نجات خــود و البته ممانعت از فروش 
بــاغ انجــام نمی دهند. در پایان، باغ بــه یک دهقان زاده ثروتمند بــه نام لوپاخین 
فروخته می شــود و خانواده مادام رانوسکی مجبور می شــوند باغ را ترک می کنند. 
درحالی که هنگام ترک باغ صدای قطع درختان بوســیله تبر شــنیده می شــود...

در بــاغ آلبالو فــروش باغ حکایــت از وداع با گذشــته دارد، گذشــته ای که رو 
به افول اســت و تبری که به کنــده  درخت ها می خورد، تبری اســت که زندگی 
 قدیم و اشــرافیت رو بــه زوال را واژگون و دگرگون می ســازد. انســانی را درک 

کنیم.

معرفی کتاب باغ آلبالو 

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم

اجرای نمایشی 
از غالمحسین 

ساعدی 

کریســتف رضاعی روزهای ١۶ و ١۷ اردیبهشت در سالن 
خلیج فارس فرهنگســرای نیاوران، بار دیگر موسیقی فیلم 
و تئاترهایــش را با جمعی از بهترین نوازنده های ســازهای 
کالســیک تهران به سرپرســتی بردیا کیارس روی صحنه 

می برد.

کریستف رضاعی که سال گذشــته موسیقی فیلم هایش 
را برای اولین بار در قالب برنامه »هفته موســیقی تلفیقی« 
روی صحنه برده بود، به همت مجموعه فرهنگی »سازباز« 
و همکاری نشــر موسیقی »م«، بار دیگر با همان آنسامبل، 
گزیده ای از موسیقی فیلم ها و تئاترهایش را که از سال های 
۲00٣ تا امروز نوشته به اجرا در می آورد که برخی از این آثار 
عبارتند از: موسیقی فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟« 
)به کارگردانی صفــی یزدانیــان(، »نزدیک تر« )مصطفی 
احمدی(، »ســعادت آباد« )مازیار میری(، و موســیقی تئاتر 

»متولد ١٣۶١« )پیام دهکردی(.
این اجرا ترکیبی اســت از یک کوارتت زهی با نوازندگی 
بردیا کیارس، پریســا پیرزاده، لعیا اعتمادی و مهرداد عالمی 
که در کنار آنها، سایوری شفیعی )کالرینت(، آرمین قیطاسی 
)فلــوت(، امیر دارابی )پیانــو( و پریناز حیدری نــژاد )گیتار 

کالسیک( به اجرای موســیقی می پردازند. در این کنسرت 
بعضی از فیلم ها همزمان بــا نواختن زنده روی پرده پخش 
می شــوند. رضاعی این اجرا را »تصــوری فراتر از تصویر« 
می دانــد و درباره آن می گوید: »موســیقی که برای صحنه 
نمایش یا تصویر نوشته شده، از موضوع این دو واسط الهام 
می گیرد. اما زمانی که واسطه ها وجود ندارند و موسیقی اجرا 
می شود، نه تنها یادآور تصویر، بلکه خالق هرگونه تخیل در 

ذهِن شنونده-بیننده است: تصوری فراتر از تصویر«.
رضاعی سال گذشته ســیمرغ بلورین بهترین موسیقی را 
در جشــنواره فیلم فجر به خاطر فیلم »نگار« به کارگردانی 
»رامبد جــوان« دریافت کــرد. او پیش از ایــن هم برای 
فیلم های »ماهی و گربه«، »در دنیای تو ساعت چند است؟« 
و »اژدها وارد می شود« از طرف خانه سینما، انجمن منتقدین 
و جشنواره حافظ، کاندیدا و برنده جوایزی شده بود. رضاعی 

همچنین در سال های اخیر فعالیت نشر خودش با نام »م« را 
جدی تر کرده و با انتشار موسیقی فیلم »در دنیای تو ساعت 

چند است؟« توانسته به فروش باالیی دست پیدا کند.
ســازباز که مجموعه ا ی مستقل و خصوصی است در چند 
ســال گذشته بسیار فعال عمل کرده و برگزارِی رویدادهایی 
مانند »شــب های جز«، »شــب های جنــوب«  و همچنین 
مشارکت در برگزاری »هفته موسیقی تلفیقی تهران« را در 
کارنامه دارد. عالوه بر آن، سازباز تک رویدادهای جدیدی را 
برنامه ریزی کرده که کنســرت کریستف رضاعی اولین اجرا 
خواهد بود. این کنسرت که ســاعت ۲١ روزهای ١۶ و ١۷ 
اردیبهشت در فرهنگســرای نیاوران روی صحنه می رود به 
همت سازباز و نشر »م« با حمایت شرکت زرسیما آرا )نماینده 
لورآل فرانســه در ایران( برگزار خواهد شد که عالقه مندان 

می توانند برای تهیه بلیت به سایت »تیوال« مراجعه کنند.

کریستف رضاعی بار دیگر »تصوری فراتر از تصویر« را روی صحنه می برد

زری بافی احیا می شود

ترجمه فارسی یک رمان آمریکایی درباره ی فجایع 
دوران حکومت خمرهای سرخ در کامبوج منتشر شد.

این رمان که توسط نویسنده ی آمریکایی، پارتیشیا 
مک کورمیک با عنوان »هرگز نیفت« نوشــته شده، 
به قلم رضــا عابدین زاده در ۲٥0 صفحه به فارســی 
برگردانده و توسط نشر آرادمان در آستانه ی نمایشگاه 

کتاب تهران منتشر شده است.
در ابتدای این کتاب آمده اســت: »پاتریشــیا مک 
کورمیک )متولــد ١۹٥۶( روزنامه نگار و نویســنده ی 
آمریکایی است. او تاکنون دو بار نامزد دریافت جایزه ی 
کتاب ملی آمریکا شــده که یک بار آن برای همین اثر 
)هرگز نیفت( بوده است. فارغ التحصیل روزنامه نگاری 
از دانشــگاه کلومبیا آمریکاســت و در حال حاضر در 
نیویــورک اقامت دارد و با روزنامه های نیویورک تایمز 
و دیگر روزنامه ها و مطبوعــات معتبر همکاری دارد. 
برای نوشــتن کتــاب »هرگز نیفت« یــک ماه را در 
کامبوج گذرانده است. از دیگر آثار معروف او، به »قلب 
ارغوانی« و »فروخته شده« می توان اشاره کرد. جفری 
براون کارگردان آمریکایی با اقتباس از »فروخته شده« 

فیلمی به همین نام ساخته است.
در ادامه، به نقل از مک کورمیک نیز که برای نگارش 
این ُرمان عالوه بر ســفر یک ماهه به کامبوج، مدت 
دو ســال هم ساعت ها با شــخصیت اصلی داستانش 
در آمریکا دیدار و گفت وگوهایی داشــته، آمده است: 
»هنگامــی که آرن کرنـ  پوند یازده ســاله بود رژیم 
کمونیســتی افراط گرای خمرروژ در کامبوج به قدرت 

رســید و مردم را در اردوگاه هــای کار در زمین های 
کشاورزی خارج از شهرها جمع کرد. اعضای خانواده ها 
از هم جدا شــدند و همه از جمله بچه ها مجبور شدند 
بر روی شــالیزارها ساعت ها کار فرســاینده ی نشاء 
و کاشــت برنج را انجام دهند. ده ها هــزار نفر بر اثر 
گرسنگی، کار زیاد و بیماری جان باختند. اغلب آن ها 
شــکنجه می شــدند و به اجبار اعتراف می کردند که 
خائن و وطن فروشــند، سپس آن ها را می کشتند و در 
گورهای دسته جمعی دفن می کردند که امروزه به آنها 

میدان های کشتار می گویند.
نزدیک به دو میلیون نفــر که یک چهارم جمعیت 
را تشــکیل می دادند، جان خود را از دست دادند. این 
فجیع ترین قتل عامی اســت که تاکنون کشوری در 

مورد مردم سرزمین خودش انجام داده است.
نشــر آرادمــان »هرگز نیفــت« را در ۲٥0 صفحه 
بــا طراحی جلــد حمیدرضا بیدقی براســاس یکی از 
عکس های مهرداد اسکویی » فیلمساز و عکاس « از 

کودکی در سفر به کامبوج، منتشر کرده است.

جنایت های خمر روژها در ُرمان هرگز نیفت

ســمینار »بهبود فروش کتاب و بازاریابی اثربخش« توســط موسســه 
نمایشــگاه های فرهنگی ایران با همــکاری نمایشــگاه بین المللی کتاب 

فرانکفورت برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، این سمینار 
روز جمعه )۲۲ اردیبهشــت ماه( از ساعت ١۲ تا ١۴ در محل سالن بین الملل 
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود. "برنهاردفچ" مدیر 
ارشــد بازاریابی گروه انتشاراتی "درومرناور" در این سمینار با زبان انگلیسی 
همراه با ترجمه هم زمان فارسی با موضوع بهبود فروش کتاب و بازاریابی و 
اثربخشی آن سخنرانی می کند. عالقه مندان می توانند رزومه و فعالیت های 
خود در حوزه نشر کتاب را برای حضور در این نشست تا تاریخ ١٨ /۲ /١٣۹۶ 

به آدرس international _ event@tibf.ir ارسال کنند.
بــا توجه به محدودیت ظرفیت، پذیرش و انتخاب صرفاً از طریق ثبت نام 

انجام می شود.

سمیناری برای فروش کتاب

بزرگان موسیقی کشور آذربایجان در راه ایران

»تونی اردمن« برنده بزرگ اسکار سینمای آلمان شد
به گزارش اسکرین، مراسم اعالم برندگان جوایز فیلم آلمان در حالی برگزار شد که فیلم کمدی »تونی اردمن« ساخته 
»مارن اِده« موفق به کسب شش جایزه از جمله بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه شد. همچنین »پتر سیمونیشک« 
و  »زانــدرا هولر« بازیگران اصلــی این فیلم نیز جوایز بهترین بازیگر مرد و زن این جشــنواره را از آن خود کردند و 
جایــزه بهترین تدوین نیز به »هیکه پارپلیز« برای این فیلم اعطاء شــد. »تونــی اردمن« با رونمایی در بخش رقابتی 
شصت ونهمین جشنواره کن در سال ۲0١۶ تحسین منتقدین برانگیخت و در نهایت موفق به کسب جایزه بهترین فیلم 
از نگاه انجمن بین المللی منتقدین )فیپرشــی( شــد. این فیلم درباره پدری است که برای احیای رابطه خود با دخترش 
شوخی فریبنده ای را با او آغاز می کند. ساخته »مارن اِده« در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار به جمع 
پنج نامزد نهایی راه یافت، اما در نهایت رقابت را به فیلم »فروشنده« نماینده سینمای ایران واگذار کرد. جوایز فیلم آلمان 
که به »لوال« نیز معروف است، مهمترین جایزه فیلم در کشور آلمان است. مجموع ارزش مالی  این جایزه به حدود ٣ 

میلیون یورو می رسد و برندگان آن را هر ساله ١٨00 نفر از اعضای آکامی فیلم آلمان انتخاب می کنند.

»فندک تــب دار« اولین قطعــه و موزیک 
ویدیوی فصل دوم سریال »شهرزاد«، با صدای 
»محسن چاوشی« و »سینا سرلک«، به زودی 
منتشر می شود. »فندک تب دار«، نهمین قطعه 
از سریال پر مخاطب »شــهرزاد« می باشد که 
درسری دوم این مجموعه و به عنوان اولین اثر 
موسیقایی آن ارائه می گردد. »محسن چاوشی«، 
بجز خوانندگی این قطعه، آهنگسازی، تنظیم و 
میکس و مســترینگ آن را نیز بر عهده داشته 
است. »سینا ســرلک« که در ســری پیشین 
»شــهرازد«، با چاوشی همکاری و همخوانی داشــته، در تازه ترین قطعه این سریال نیز 
بــه خوانندگی پرداخته اســت. همچنین عادل روح نواز )گیتــار الکتریک(، توحید نوری 
)پیانو( و شــهاب اکبری )کیبورد(، نوازدگان این اثر بوده اند. شایان ذکر است که موزیک 
ویدیوی اختصاصی ســریال برای قطعه »فندک تب دار«، به تدوین »مسعود رفیع زاده«، 
همزمان رونمایی می گردد. سریال شهرزاد به کارگردانی »حسن فتحی«، تهیه کنندگی و 
ســرمایه گذاری سید »محمد امامی« است که به عنوان بزرگ ترین پروژه سریالی بخش 
خصوصی کشــور، توانسته تماشاگران بیشــماری را با خود همراه کند. شرکت »تصویر 
گس تر پاســارگاد«، پخش این مجموعه را بــر عهده دارد. پخش هفتگی فصل دوم این 

سریال از روز دوشنبه ۲۹ خرداد ١٣۹۶ آغاز خواهد شد.

کنســرت بین المللی گروه موسیقی »آلتوِن« 
کشــور آذربایجان به سرپرستی »محمد مطلق« 
و خوانندگی »آبگول میرزا علی اف«، هفته سوم 
از اردیبهشت ماه ١٣۹۶ در »تاالر وحدت« تهران 

برگزار می شود.
به گزارش ســایت خبری و تحلیلی »موسیقی 
ایرانیان«، گروه موسیقی »آلتون«، با هدف حفظ 
اصالت و اشاعه موسیقی اصیل آذری و با حضور 
هنرمندان توانمند موسیقی کشور آذربایجان، در 
تاریخ ١۶ اردیبهشــت ماه سال جاری، رپرتواری 
غنــی از این موســیقی را تقدیــم مخاطبان و 

موسیقی دوستان می کند.
»محمد مطلــق« که عالوه بر سرپرســتی، 
نوازندگی ســاز ناقارا در این گــروه را بر عهده 
دارد، درباره کنســرت گروه موســیقی »آلتوِن« 
عنوان کرد: »جمعی از موزیســین های توانای 
کشــور آذربایجان، »صاحب پاشــازاده« نوازنده 
تار، »طغرل اسدالیف« نوازنده کمانچه، »آبگول 
میرزا علی اف« خواننده، »فرید ممداف« نوازنده 
گارمــون، »رامیل ولی اف« نوازنــده کیبورد و 

»امین موسی اف« نوازنده قوشا ناغارا، مجموعه 
قطعاتی نــاب و اصیل از موســیقی آذری را به 
خوانندگی »آبگول میــرزا علی اف«، به اجرا در 

خواهند آورد.«
وی افــزود: »این رپرتوار متمرکــز بر اجرای 
آثــاری برجســته و قدرتمند از جمله »ســماء 
شــمس«، اجراهای »کازوز و لزگینکا« است که 
بــرای اولین بار در ایران ارائــه می گردد و تمام 
تالش این مجموعه موسیقایی، معرفی آثاری با 
رگ و ریشه هایی بنیانی و اصالتمند از موسیقی 

آذری می باشد.«
»محمد مطلق« با اشــاره به اوضاع امروز ارائه 
موســیقی در اجراهای زنده خاطر نشــان کرد: 
»متاسفانه امروز شاهد هستیم که افراد مختلف 
درجهــت برگزاری اجراهای موســیقی متعدد و 
فروش برنامه های خود، بیشتر بجای کار کردن بر 
ارزش و محتوای هنری، به میزان نور، لیزر، بخار، 
افکــت و حرکات مــوزون در اجراها می پردازند. 
ارزش واقعی موســیقی قدرتمنــد اذربایجانی، با 
ازدیاد برخی نگاه های ســطحی به این ســبک 

در ســطح کشور، بســیار کمرنگ گردیده است. 
عده ای به اجرای موزیک زنده، واژه کنســرت 
را اطالق مینمایند که این صحیح نیســت، چرا 
که ما در مراســم جشن و شادی هم اجرای زنده 
موسیقی داریم و کنسرت به اجرای یک موسیقی 
فاخر، قدرتمند و دارای نگرش و پیام آوری خاص 

ملی و بین المللی واقعی اطالق می شود.«
این نوازنده در آخر صحبت هایش خاطرنشــان 
کرد: »با دیدن شرایط نابسامان و نسبتاَ از دست 
رفته، با صــرف هزینه زیاد و مشــقات فراوان، 
تالش در بیدار کردن ذائقه آذری های عزیز داریم 
که به جــد، نتیجه این تــالش در اجرای پیش 
رو، به نمایش گذاشــته خواهد شد تا وجه تمایز 
اجرا کنندگان نه چندان قوی در اشاعه و معرفی 
موسیقی آذری، با محتوای حقیقی آن مشخص 
شــود.« کنســرت گروه موســیقی بین المللی 
»آلتون«، در ســاعت ١٨ از تاریخ ١۶ اردیبهشت 
١٣۹۶ در »تــاالر وحدت« برگزار خواهد شــد و 
بهای بلیت این کنسرت از ٥0 هزار تا ١٣0 هزار 

تومان برآورد شده است.

با صدای »محسن چاوشی« و »سینا سرلک«بلیت فروشی کنسرت بین المللی گروه موسیقی »آلتوِن« آغاز شد

»فندك تب دار« اولین قطعه و موزیک 
ویدیوي فصل دوم سریال »شهرزاد« منتشر 

می شود


