اخبار داخلي

وزیر ارشاد :موسیقی ایرانی پاسدار هویت رنگینکمانی اقوام است

يادداشت

يادي ديگر از اميركبير

* محمد تركمان

در كتابها و اسناد تاريخى يكصد و هفتاد ساله اخير ايران (به سال
هجرى قمرى) ،به دفعات از اظهار پش���يمانى ناصرالدين ش���اه از قتل
ميرزا تقى خان اميركبير و ذكر خير و نيكوئى از او توسط شاه ،سخن
رفته است.
آميز شاه خطاب به صدر اعظم
يكى از آن موارد به دستخط عتاب
وقت ،ميرزا آقا خان نورى در هنگامه نبرد سردار پر آوازه ايران سلطان
السلطنه در نزديكى هرات ،يعنى  5سال پس از شهادت
مراد ميرزا حسام
اميركبير بازمى گردد .متن آن دستخط توسط مرحوم دكتر فريدون آدميت
در كتاب «اميركبير و ايران» آمده است.
مورد ديگر مربوط است به  37سال بعد ،در دستخط شاه در حاشيه
الدوله كه مىنويسد:
نامه تاريخى عبدالوهاب خان آصف
«...اگر اول دولت ،تجربه حاال را داش���تيم ،هرگز ميرزا تقى خان
امير نظام عزل نمى ش���د ،بلكه الى حال زنده بود و خدمت مىكرد».
بنقل از مأخذ باال.
موارد ديگرى نيز توس���ط برخى مورخين ذكر ش���ده است كه از
جمله نويسنده «زندگانى ميرزا تقى خان اميركبير» ،مرحوم حسين مكى
ذيل عنوان «پشيمانى ناصرالدين شاه بعد از قتل اميركبير» به  4مورد از
آنها اشاره داشته است.
اى كه در اينجا موردنظر اس���ت ،عبارت است از تعطيلى
اما نكته
بعدازظهرهاى دوش���نبه به امر ناصرالدين ش���اه بر اثر پشيمانى از قتل
اميركبير .اين نكته را «سالنامه پارس» سال  1308مورد توجه قرار داده
اس���ت .آگاهى نويسنده اين س���طور از اين موضوع در مطالعه كتاب
اآلث���ار در احوال رجال دو قرن  13و  13هجرى» مورخ محقق
«مكارم
آبادى) ،حاصل آمد كه
دانش���مند مرحوم ميرزا محمدعلى (معلم حبيب
شرح آن به قرار زير است.
آبادى ذيل ترجمه احوال مرحوم امير از جمله
مرحوم معلم حبيب
مى نويسد:
«قتل مرحوم امير چنان كه نوش���تيم روز يكش���نبه  18ع  1بوده*،
لكن در كتاب «سالنامه پارس ،سال  1308شمسى در قسمت  1ص»50
شرحى نوشته به خالصه اينكه:
ها بعدازظهر ،از روز دوش���نبه  5آذر موقوف و به
تعطيل دوش���نبه
ها مقرر گرديد.
بعدازظهر پنجشنبه
ها ،پس از قتل اميركبير به امر ناصرالدين شاه بر اثر
«تعطيل دوشنبه
پشيمانى و عذاب وجدانى از آثار آن عصر بود» انتهى.
آيد كه قتل امير دوشنبه بوده،
و از اين سخن «سالنامه» چنين بر مي
االول آن سال به رؤيت و حساب
و اين مبنى بر اختالف غره ماه ربيع
بوده ،يا اين كه قتل يك شنبه بوده ،فرداى آن را كه دوشنبه بوده تعطيل
اند و دوشنبه  5آذر را كه نوشته اين تعطيالت را موقوف
رسمى قرار داده
داشتند ،مقصود  5آذر باستانى سال  1307شمسى مطابق  13ج  2سنه
 1347هجرى قمرى است»**.
* ـ مرحوم آدميت در تاريخ شهادت امير مى نويسد:
االول  ( 1268دهم
«جنايت بزرگ تاريخ روز جمعه هفدهم ربيع
ژانويه  )1852در حمام كاخ فين صورت گرفت» .همان مأخذ باال.
اآلثار ،جلد ششم ،1364 ،ص 1888.
** ـ مكارم

وچهارمین
مراسم اختتامیه سی
جشنواره موسیقی فجر برگزار شد
و این رویداد پس از ش���ش روز
اج���را در تاالر وحدت به کار خود
پایان داد.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم
پنج اجرای موس���یقی در ژانرهای
مختلف تدارک دیده شده بود و از
سه هنرمند حوزه موسیقی (فخری
پ���ور ،رامین جزایری و کریم
ملک
صالح عظیمی) تقدیر شد.
آرزوی بهبودی برای محمدرضا
ش���جریان که در این ش���ش روز
اجراهای متعددی به او تقدیم شده
بود و همچنین بهنام صفوی (خواننده
جوان موس���یقی پ���اپ) از دیگر
های مراسم اختتامیه جشنواره
بخش
داد.
موسیقی فجر را تشکیل می
اج���رای مراس���م را فرزاد
دار بود که در
جمش���یدی عه���ده
هایش خطاب به
بخشی از صحبت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
خواه���م خواهش کنم توییت
می
امشب شما فقط درباره موسیقی و
مظلومیت موسیقی باشد.
آئین پایانی جشنواره موسیقی
در ش���ب سه شنبه ( ۳۰بهمن ماه)
با بیش از  ۲۰دقیقه تأخیر نسبت به
زمان اعالم ش���ده ،آغاز شد؛ در این
مراس���م سید عباس صالحی (وزیر
فرهنگ و ارش���اد اسالمی) و سید
محمد مجتبی حسینی (معاون امور
هنری وزارت ارشاد) و علی ترابی
(مدیرکل دفتر موس���یقی وزارت
ارشاد) حضور داشتند.
همچنین افرادی مانند شهرداد
روحانی ،فریدون شهبازیان ،میالد
کیای���ی ،مهدی آذرس���ینا ،محمد
ای،
جلی���ل عندلیب���ی ،داود گنجه
نیا،
هومان اسعدی ،حسین بهروزی
صدری،
احمد صدری ،فریماه قوام
بهروز وجدانی ،فاضل جمشیدی،
هادی منتظری ،علی
ناص���ر آقایی،
نقی ،رافائل
ای ،علیرضا میرعلی
مغازه
میناس���کانیان و بیژن بیژنی از دیگر
حاضران در تاالر وحدت بودند.
وچهارمینجشنوارهموسیقی
سی
فجر غیررقابتی برگزار شد و بر این

ای در اختتامیه معرفی
اساس برگزیده
المللی از
نشد .همچنین عنوان بین
عنوان این جشنواره حذف و بخشی
الملل در نظر گرفته
برای اجراهای بین
شده بود.
این مراسم با تالوت آیاتی از
قرآن کریم آغاز شد و در ادامه گروه
کر «اردیبهشت» به سرپرستی حمید
عسگری روی صحنه آمد و سرود
ملی جمهوری اسالمی ایران و دو
قطعه دیگر را اجرا کرد.
برنامه بعدی این اختتامیه اجرای
گروه موسیقی «روشنا» بود.
پخش کلیپی از روند برگزاری
وچهارمین جشنواره موسیقی
سی
فجر بخش بعدی این مراس���م را
داد.
تشکیل می
وچهارمین
شاهینفرهت،دبیرسی
جشنواره موسیقی فجر در این مراسم
اظهار کرد :جشنواره موسیقی فجر
ترین زمان برای
همیشه بهترین و مهم
اجرا و شنیدن موسیقی بوده است.
امسال آرزوی دیرینه من تا حدودی
برآورده ش���د که این آرزو اجرای

تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران
به صندوق رفاه تا  ۷اسفند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تمدید طرح بخشودگی
جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان تا ۷اسفند ماه خبر داد.
به گزارش مهر ،ذوالفقار یزدان مهر گفت :در زمان اجرای این طرح،
توانند با بازپرداخت
ها و مراکز آموزش عالی می
دانش آموختگان دانشگاه
بده���ی خود بصورت یکج���ا و بروز کردن معوقات خود صرف ًا از طریق
پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به نشانیbp.swf.irاز بخشودگی
صددرص���دی و ۵۰درص���دی جرائم متعلقه بابت عدم پرداخت به موقع
اقساط بهره مند شوند.

كوتاه فرهنگي
رونمایی از کتاب فرهاد فخرالدینی همراه با اجرای ارکستر
سازهای ملی ایران
مراس���م رونمای���ی از کتاب
«زیر گنبد مینا» اثر فرهاد فخرالدینی
روز دوشنبه (۱۳اسفند ماه) برگزار
شود.
می
به گزارش ایسنا ،در این مراسم
جمعی از هنرمندان پیرامون شخصیت
هن���ری و آثار فره���اد فخرالدینی
کنند.
سخنرانی می
اجرای ارکس���تر سازهای ملی
ایران ب���ه رهبری علی اکبر قربانی
و خوانندگی وحید تاج به همراه امین غفاری (سولیس���ت ویولن) از
ترین
های این مراس���م خواهد بود  .مراسم رونمایی از تازه
دیگر برنامه
کتاب فرهاد فخرالدینی (رئیس شورایعالی خانه موسیقی) روز دوشنبه
شود و ورود
(۱۳اسفندماه) ساعت ۱۷در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار می
برای همه عالقمندان آزاد است.
«توران میرهادی» به روایت خودش
کتاب «افسانه پیروز :مصاحبه
تاریخ ش���فاهی با توران میرهادی»
منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب در
 ۲۰۰صفحه در انتشارات سازمان اسناد
و کتابخانه ملی راهی بازار شده است.
الحق
دحجت
مصاحبه این اثر را سیّ ّ
حسینی و تحقیق و تدوین آن را ندا
اند .در این کتاب،
رسولی انجام داده
اطالعاتی درباره پیشینه خانوادگی و
وقایع تأثیرگذار بر شخصیت توران
میرهادی ،دوران تحصیل و بازگشت
ها
گیری فرهنگنامه ،انتشار کتاب
به ایران ،تولد شورای کودک و شکل
المللی،
ها ،عضویت و فعالیت در مجامع بین
و مس���ائل مربوط به آن
ه���ای دیگر توران میرهادی ،کتابشناس���ی آثار توران میرهادی
فعالیت
( )۱۳۹۶ -۱۳۳۳و  ...از زبان این چهره فقید ادبیات کودک ارائه شده
اس���ت .افسانه پیروز نام مستعار توران میرهادی در سلسله مطالبی بود
کرد.
که در مجله «سپید فردا» در دهه  ۳۰منتشر می
توانند به فروشگاه انتشارات سازمان
مندان برای تهیه این اثر می
عالقه
اسناد واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران مراجعه کنند و یا با شماره
تلفن  ۸۱۶۲۳۳۱۵تماس بگیرند.

آهنگسازان ایرانی بود.
او ادام���ه داد :از اولین دوره
برگزاری جشنواره من حضور داشتم
شد.
که س���ه نوع موسیقی اجرا می
تواند یک
هر جشنواره هر سال می
مقدار رنگش عوض شود و دینامیک
داش���ته باشد .امسال تقریب ًا از تمام
های ایرانی به جز برخی
موزیسین
جوانان که باید حاال وقت بگذاریم
شان کنیم اثر اجرا شد .اگر
و معرفی
بخواهم این داستان را در یک جمله
بگویم آثار آهنگسازان ایرانی توسط
هایی که از خارج دعوت کردیم
گروه
اجرا شد و آثار هنرمندان بزرگ جهان
توسط نوازندگان ما اجرا شد.
فرهت گف���ت :از یک طرف
بینم چه
خوش���حالم و از طرفی می
راه طوالنی در پیش است و امیدوارم
ای���ن راه را ادامه داده و خالقیت
جوان���ان ایرانی را نش���ان بدهند.
ارکستر سمفونیک ما خیلی خوب
اجرا کرد.
او به آکوستیک تاالر وحدت
اش���اره کرد و گفت :اکوس���تیک

سالن خوب اس���ت اما من دیدم
کنند که از
ص���دا را تقوی���ت می
نظر اس���تانداردهای جهانی درست
نیست .ما دیگر موسیقی زنده گوش
کنیم .احتیاجی نیست اگر سالن
نمی
دارای اکوستیک باشد صدا را تقویت
کرد.
فرهت اظهار کرد :ما در موسیقی
رو به پیش���رفت هستیم .امیدوارم
ب���زرگان توجهی به آثار جوانان ما
داشته باشند.
او بیان کرد :از تش���ویق تمام
بزرگان و کسانی که محبت کردند
کنم
و به من شوق دادند تشکر می
انگیز
این چند روز برای من خاطره
است که دوستداران موسیقی جدی
کنند.
ای���ن فس���تیوال را دنبال می
هنرمندان خارجی از رپرتوار ایرانی
خوششان آمد .موسیقی ایران حتم ًا
در جهان معرفی خواهد ش���د .این
تنه���ا آرزوی من از خداوند بزرگ
اس���ت .به گزارش ایسنا ،در ادامه
کلیپی از هنرمندان درگذشته موسیقی
پخش شد.

فرزاد جمشیدی که اجرای این
مراس���م را بر عهده داشت از بهنام
صفوی و محمدرضا ش���جریان یاد
خواهد دوباره
کرد و گفت دلمان می
شجریان برایمان بخواند.
گروه خنیاگ���ران مهر اجرای
موس���یقی بعدی این مراسم را بر
عهده داشت.
سپس نوبت به بخش تجلیل
دان
از کریم صالح عظیمی (ردیف
و م���درس آواز) ،رامین جزایری
(نوازنده و س���ازنده ساز) و فخری
پور (نوازنده پیانو) رسید.
ملک
در بخ���ش پایان���ی اختتامیه
جشنواره موسیقی فجر ،سید عباس
صالحی از اینکه در جمع اس���اتید
هنر موس���یقایی ایران است ابراز
خوشحالی کرد و گفت :کشورهایی
ها از اصالت
هستند که موسیقی آن
و کش���ورهایی هستند که موسیقی
ها از تنوع برخوردار اس���ت اما
آن
موس���یقی ایران به خاطر قدمت و
گستره جغرافیایی ،ترکیبی از اصالت
و تنوع است و این ویژگی ممتاز آن

است .از سوی دیگر ویژگی جامعه
و تاریخی ایرانی به این موس���یقی
خصلت داده است.
او ادام���ه داد :ویژگی جامعه و
های
به ویژه تاریخ ایرانی ،خصلت
خاص خود را به موسیقی داده است،
شاعرانگی ایرانی باعث شده موسیقی
ایرانی با کالم همراه ش���ده باشد.
ترکیب نوا و کلمه ویژگی خاصی
به موسیقی ایرانی داده است ،ویژگی
جانگرایی اشراقی ایرانی باعث شده
موسیقی ایرانی با عرفان همراه باشد،
به طوری که موسیقی ایرانی از زمین
کشد و سپس از
به آس���مان پر می
آید.
آسمان به زمین می
صالحی گفت :موسیقی ایرانی
هم شور است و حماسه ،هم سوگ
رسد
است و درد و رنج .به نظر می
موس���یقی ایرانی یک فرصت برای
ایران و حافظ هویت ایران اس���ت.
ایران با زبان فارسی و موسیقی خود
ماند .موسیقی
زندگی کرده و زنده می
کمانی
ایرانی پاسدار هویت رنگین
اقوام ایرانی اس���ت .موسیقی ایرانی
خط ارتباط ایران با جهان است .ما
با شعر و موسیقی با جهان در ارتباط
خواهیم
هستيم و خواهیم بود .اگر می
ای به جهان گش���وده شود و
دریچه
نفس ایرانی به جهان برسد با نوای
توانیم این خط ارتباطی
موسیقی می
را برقرار کنیم.
وزیر ارشاد اظهار کرد :جشنواره
های
موسیقی فجر خط اتصال نسل
موس���یقی و خط اتصال تهران و
ایران است.
او به برگزاری جش���نواره در
 ۱۵استان کشور اشاره کرد و گفت:
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی خط اتصالی هم افزوده یا
تر ش���د که موسیقی دفاع
پررنگ
تر
ها پررنگ
مقدس را با بازآفرینی
کنی���م و به خاطر بیاوریم .به همه
اندرکاران این اتفاق خوب
دس���ت
گویم.
دست مریزاد می
اجرای گروه موسیقی قشقایی
یاغلیق و دو نوازی کمانچه و دودوک
حسلم اینالنو و رضا عسگرزاده بخش
بعدی این مراسم بود.

دكتر راكعي در همايش ملي ريحانهالنبي

امروز آخرین مهلت ثبتنام کنکور

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :ثبت نام برای شرکت
شنبه دوم اسفند پایان می پذیرد.
در آزمون سراسری ۹۸امروز پنج
وگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه پذیرش
دکتر حس���ین توکلی در گفت
ها بر اس���اس نمره کنکور و سوابق تحصیلی همانند
در هر یک از رش���ته
نام همزمان با
گیرد ،گفت :دفترچه راهنمای ثبت
کنکور سال گذشته انجام می
آغاز نام نویسی ،روی سایت سازمان سنجش منتشر شده و کلیه داوطلبان
توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه
مند به تحصیل می
عالقه
دقیق اطالعیه ثبت نام و دفترچه راهنمای مربوطه در صورت واجد شرایط
بودن ،نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند .همچنین کلیه داوطلبان
باید واجد ش���رایط عمومی و اختصاصی مطابق شرایط مندرج در دفترچه
راهنمای ثبت نام کنکور ۹۸باشند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد :داشتن یکی
از مدارک تحصیلی شامل دیپلم نظام آموزشی جدید  ،۳-۳-۶دیپلم دوره
چهارساله نظام آموزشی قدیم ،مدرک پیش دانشگاهی ،مدرک کاردانی (فوق
دیپلم) الزامی است و داوطلبان باید این مدارک را تا ۳۱شهریور ۹۸اخذ کنند.
توکلی تصریح کرد :تا ساعت ۸صبح دیروز تعداد ۶۵۳هزار و ۵۶۰داوطلب
در مهلت مجدد نسبت به ثبت نام آزمون فوق ثبت نام کردند.
*آخرین مهلت دریافت کارت آزمون دکتری
همچنین مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از دریافت ۱۱۰هزار
کارت آزمون دکتری خبر داد و گفت :مهلت دریافت کارت ورود به جلسه
شنبه ۲اسفند ماه پایان می پذیرد .وی ادامه
آزمون دکتری ساعت ۲۴امروز پنج
داد :در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸تعداد ۱۹۶هزار و ۴۳۷نفر ثبت نام
کردند که از این تعداد ۱۱۲هزار و ۵۷نفر مرد و ما بقی زن هستند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد :آمار داوطلبان
ثبت نام کننده در دوره دکتری س���ال ۹۸نس���بت به سال گذشته ۳۸هزار و
بینی
۲۶۷نفر کمتر شده است .توکلی ادامه داد :بر اساس برنامه زمانی پیش
متمرکز سال ۱۳۹۸در ۷گروه آموزشی و
ش���ده آزمون ورودی دکتری نیمه
های امتحانی
۲۴۵کد رش���ته امتحانی در روز جمعه ۳اس���فند ماه در حوزه
مربوط برگزار خواهد شد.
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شعر آييني در تاريخ ادبيات ميدرخشد

فاطمه راكعي

غزل تاجبخش

سهيل محمودي

ساعد باقري

حسين اسرافيلي

سيدعلي موسوي گرمارودي

در س���ومين هماي���ش ملي
ريحانةالنب��ي به م���دد عبدالواحد
موس���وي الري موس���س مركز
فاطميه و انجمن شاعران ايران تني
چند شاعر مذهبي در آستانه والدت
حضرت فاطمه(س) به شعرخواني
پرداختند.
در ابتداي اين مراس���م ،دكتر
فاطمه راكعي رئيس انجمن شاعران
ايران گفت :اين برنامه باش���كوه
كشوري است .برنامه گسترده است
و در ش���هرهاي مختلف برگزار
شود .شاعران شاخص كشور در
مي
خوانند و جوايز
اين برنامه شعر مي
فردا تقديم برندگان خواهد شد.
وي افزود :اهميت شعر آييني
در اين است كه از ديرباز درخشش
خود را در تاريخ ادبيات دارند .آنچه
رود از اين شعر ،با توجه
انتظار مي
به كماالت انساني ،اخالق و هستي
و تاريخ زندگي اين بزرگواران است.
درباره فاطمه(س) ما چون نوع نگاه
ب���ه زن اختالف وجود دارد ،در آن

هاي تكريم بر دستان
زمان بوس���ه
زن بزرگي چون فاطمه(س) نشان
شود
دهد كه دست يك زن مي
مي
جايگاه بوسه حضرت محمد(ص).
الحمدهلل در اين جشنواره ما
كننده
از اين نوع ش���عرهاي تكريم
وجود دارد.
وي س���پس شعري را درباره
حض���رت عل���ي(ع) و حضرت
الزهرا(س) خواند.
فاطمة
سپس دكتر سيدعلي موسوي
گرمارودي گفت :بنده براي حضرت
فاطمه زهرا(س) شعر بسيار دارم در
 6قالب مختلف هست .يكي از آنها
بندي است كه آخرين بند آن
تركيب
دهم به
خوانم و فرصت را مي
را مي
كساني كه سن آنها كمترين است.
حسين اسرافيلي ،شاعر بعدي
بود كه با «تولد در ميدان» و «آتش
ها» در بين شاعران معروف
در خيمه
اس���ت ،كه در مقام سخنران گفت:
عرض تبريك دارم تولد حضرت امام
خميني(ره) و حضرت فاطمه(س)

در محضر استاد موسوي گرمارودي
خواند طپش
انسان وقتي شعر مي
گيرد.
قلب مي
وي با خوانش شعري در منقبت
فاطمه(س) به سخنانش پايان داد.
پس از اين ،ساعد باقري شاعر آييني
و سراينده سرود جمهوري اسالمي
ايران در مقام س���خنران گفت :من
دهم خواندن يك كار
ترجي���ح مي
تكراري از فرصت استفاده كنم و در
كننده در اين
محضر دوستان شركت
كنم.
جشنواره ،نكاتي را بازگو مي
حقيقت اين است كه اين جايزه
تواند
تواند محل خير باشد و مي
مي
زدگي شود .در اين
باعث جشنواره
هاي
آثار غالبًا با توجه به دشواري
شعر آييني ،كه البته اين حكم شعر
آييني هم جامع و مانع نيس���ت ،ما
هاي اصيل در اين
هاي نوآوري
نمونه
جنس آثار را در حال مشاهده هستيم.
ها
وي اف���زود :چقدر اين نوآوري
صرف ًا به خاطر ضرورت نوآوري و
نياز نوآوري است .اين مهم است

كه نوآوري ماندگار ش���ود .يكي از
ها ،تقسيم هميشگي
آفات جشنواره
و يك دوگانه شور و شعور درست
كردن درست نيست.
چه بس���ا شعري در مجلسي
خوانده ش���ده است و بسيار فاخر
ديده و ش���نيده شده است .از آن
طرف هم مقابل هم نهادن شعر و
شعور هم جالب نيست ولي قطع ًا
اگر قرار اس���ت من استفاده كنم ،از
اي استفاده
گونه
هاي عاطفي به
زمينه
كنم كه هر دو را در نظر بگيرم.
مي
جداسازي شعر و شعور در شعرها
زياد مطلوب نيست .نوآوري بايد
پشتوانه داشته باشد.
وي با خوانش شعري كه سه
واژه «در» و «فاطم���ه» و «دي���وار»
را در ردي���ف غزل خود قرار داده
توانيم در نقد
اس���ت ،گفت :ما مي
هاي ش���عر ام���روز ،مثال
نوآوري
بياوريم .در س���طح كالن شعر ،اين
ابداعات قابل توجه است.
وي با خوانش ش���عري كه با

واژه «بگذري���م» و «بيت» از هر دو
معناي آن بهره برده اس���ت ،آن را
برانگيز دانست و شاعر آن را
تأمل
موفق و خوانش اين ش���عر را يك
خواني كامل دانس���ت .وي
روضه
بندي كرد
در پايان گفت :نبايد مرز
ها ،چون به ضرورت
اي���ن نوآوري
كند ،به خاطر
حتي «وزن» را رها مي
توجه به احساس و عاطفه ،ماندگار
خواهد
شود .اگر شعر آييني مي
مي
جايگاهي كه حقش است را كسب
كند بايد در قلمرو ش���عر عمومي
جايگاه خود را تثبيت كند.
بنابراي���ن گزارش ،س���هيل
عنوان سخنران بعدي
محمودي به
اي دارم به نام
گف���ت :من مجموعه
«پيش از تو ياس نام گلي بود» ،من
س���الها پيش براي يك سيده ياس
محمودي شعر گفتم .امروز كه ديدم
سيده ياس محمودي به اين مجلس
آمده است كلي ذوق كردم.
در اين ش���عر كه خطابش به
اي نيز به
اين دخترك است ،اشاره

استعاره معروف «ياس» هم دارد.
س���پس غزل تاجبخش ،در
جايگاه حاضر شد و گفت :با سپاس
از سركارخانم راكعي كه اين جمع
را گردهم آوردند .درباره حضرت
فاطمه(س) گفتن ،افتخاري است.
معروف است كه مردم از گريه
حضرت فاطمه(س) به پيامبر شكوه
كردند كه اي كاش شب يا صبح
مي
گريه بكند كه او مجبور ش���د به
االحزان برود .اين مس���أله شد
بيت
االحزان
كه به س���فر بروم و بيت
را پي���دا كنم و ب���راي اين احوال
شعري بگويم .سپاس از كساني كه
مسئوليت برگزاري اين جلسه را بر
عهده گرفتند.
اين مراسم كه در دوم و سوم
اسفند در شيراز ادامه خواهد يافت،
ديروز در مركز اسناد كتابخانه ملي
با حضور مصطفي رحماندوست،
جامعي و
سهيل محمودي ،مسجد
بس���ياري از شاعران آييني برگزار
شد.

تقدیر لوریس چکناواریان از زنده یاد همایون خرم

های موسیقی اصفهان ،به
چهره
همت دانش���جویان کانون موسیقی
دانشگاه صنعتی اصفهان و حمایت
معاونت دانشجویی این دانشگاه ،گرد
هم آمدند ت���ا در حضور لوریس
چکناواریان و خانواده استاد همایون
خرم ،یاد استاد فقید موسیقی را زنده
نگه دارند.
به گزارش ایس���نا ،این مراسم
در حضور اس���اتید آواز اصفهان،
اصغر
س���یدرضا طباطبایی ،علی
زیدی ،محمدتقی سعیدی و
ش���اه
دیگر موسیقیدانان شهر و همچنین
مهمانان���ی از پایتخت کش���ور ،از
جمله لوریس چکناواریان ،خانواده
اس���تاد خرم ،بهروز رضوی ،مهرانه
ترابی و یکی از هنرآموختگان
مهین
همایون خرم ،بابک شهرکی در تاالر
بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان
شیخ
برگزار شد.
در مقدمه این برنامه ،محمود
هاش���می ،رئیس دانشگاه
مدرس
صنعتی اصفهان به ایراد سخنانی در
باب موسیقی و شخصیت همایون

خرم پرداخت و از مهمانان حاضر
در جلسه تجلیل به عمل آورد و این
دانشگاه را پیشرو در مباحث فرهنگی
در موازات موارد علمی دانست.
در ادامه ،لوریس چکناواریان به
روی صحنه حاضر شد و با چهره
خندان و ش���اداب همیشگی خود
به یاد اس���تاد همایون خرم گفت:
ای است ،استاد در
العاده
ش���ب فوق
کنار ما نیست اما روح او حاضر و
ناظر است.
این آهنگساز و رهبر ارکستر
درباره همای���ون خرم اضافه کرد:
طور
استاد هنرمند بزرگی بود ،همان
که دوس���ت خوبی هم بود .ایشان
در ۲۰س���ال اخیر عمرشان در تمام
کردند.
های من شرکت می
کنسرت
وی ادام���ه داد :به عقیده من،
های ما ،هدای���ای خداوند
داش���ته
هس���تند و طبق گفته جبران خلیل
شود،
جبران "بچه از مادر متولد می
اما از مادر نیست" موسیقی هم از ما
شود اما متعلق به ما نیست
ایجاد می
و قدرت الهی است که باعث خلق

شود .چکناواریان گفت :اگر
آثار می
بار مصرف خواهد
زمینی باشد ،یک
بود ،اما اگر سرچش���مه الهی داشته
باش���د ،همواره زنده و پویا است و
از آنجا ک���ه آثار خرم ،هنوز زنده
هستند و هنوز بر مردم ایران زمین
تأثیرگذار اس���ت ،جنبه الهی دارد.
او با بیان آنکه "آش���نایی عمیقی به
خرم داشتم" و "مدیون استاد هستم"
های خود را به پایان رساند.
صحبت
در ادامه در س���ه بخش ،هنرمندانی
ب���ا همنوازی ویلون ،پیانو و تار و
بازخوانی آثار همایون خرم ،یاد این
استاد ارزنده موسیقی اصفهان را زنده
نگه داشتند.
بابک ش���هرکی ،فرزند هنری
همایون خرم در انتهای این اجراها،
دلتنگ���ی خود را با اجرای قطعات
معروفی از این آهنگساز ایرانی بیان
کرد و در نهایت این تکنوازی را با
"اشک من هویدا شد" به پایان رساند
و سالن ،تحت تأثیر حزن انگیز این
نواها ،دقایقی بی وقفه ،یادگار استاد را
مورد تشویق و تمجید قرار دادند.

رضا خرم ،فرزند همایون خرم
در ادامه به نقل زندگی هنری پدرش
آنگونه که از خود اس���تاد شنیده
ب���ود پرداخت و گفت :کودکی ۱۰
 ۱۱س���اله وارد مکتب استاد صباشود و استاد صبا با مهربانی و
شمی
اش ،او را جذب
های رفتاری
جذابیت
کند .خانواده پدر من در
خ���ود می
زمانی که موسیقی جایگاه خاصی در
فرهنگ و اجتماع نداشت ،خانواده
آمدند،
روش���نی به حس���اب می
بخصوص حضور مادر و پشتکار
و عشق خود پدرم باعث شکوفایی
هنرش شده و یک نوازنده ۱۶-۱۵
شود .روزی استاد صبا
ساله خلق می
گوید "بابا جون تموم شد"
به او می
و پدرم در اوج شگفتی و ناباوری،
های استادانه
اصرار به ادامه آموزش
کند و آنجا جمله معروف
صبا می
شود" :باشه بابا
استاد صبا مطرح می
جون بیا ولی دیگه الزم نیست ساز
بیاری ،از این به بعد در مورد معرفت
موسیقی حرف داریم".
وی در ادامه این داستان نقطه
اوج و تعالی پدر از مدرس���ه عشق
به میکده عش���ق را همین دوران
های
دانست و ادامه داد :بابا در سن
شود و به موازات
باالتر مشهور می
این پیش���رفت دو عامل خیلی مهم
همواره همراه او بود :پدر تحصیالت
آکادمیک خود را ادامه داد و هنرش را
به دریوزگی نسپرد و همواره معتقد
بود که به واس���طه حرفه و کارش
"معشوقه او ،موس���یقی هر جایی
تر از آن تزکیه
ش���د" و اما مهم
نمی
دل و نفس که او را از بس���یاری از
ها مصون نگه داشت؛ حجاب
حجاب
غرور ،حجاب حسد و...
همچنی���ن ،رضا خرم ،کتابی
در تعریف شخصیت پدرش را به
کتابخانه دانش���گاه صنعتی اصفهان
هدیه کرد.

رونمایی از مستند پرتره
منوچهر آذری در فرهنگسراي ارسباران

آ ئیــــ���ن
نکوداشت منوچهر
آذری بازیگ���ر و
گوینده طناز ایرانی
ب���ا رونمایی از
مستند «شادخوان»
ش���نبه ( ۴اسفند)
س���اعت ۱۸:۱۵
در فرهنگس���رای
ابن س���ینا برگزار
شود.
می
ب���ه گزارش
ایلنا« ،شادخوان»
کنندگی
ب���ه تهیه
و کارگردان���ی
ابوالفضل توکلی
نهمین قس���مت
از مجموع���ه
مس���تندهای «پیشکسوتان دوبله و صدا» است که با محوریت ۶۰سال
هایی از این
ش���ده است .بخش
ای منوچهر آذری ساخته
زندگی حرفه
گذرد ،آذری از برنامه
مستند به خاطره بازی در ساختمان ارگ رادیو می
های رادیویی شد و فعالیت خود را
تلویزیونی "شبکه صفر"وارد برنامه
در رادیو ارگ شروع کرد.
وگو
در این مستند با همکاران قدیمی و خانواده این هنرمند گفت
شده است و یادی فرهنگ مهرپرور زوج هنری آقای آذری و زنده یاد
حسین عرفانی بازیگر و صدای ماندگار دوبله خواهد شد.
منوچه���ر آذری بازیگر و گوینده رادیو فعالیت هنری خود را با
اجرای تئاتر در دبیرستان و شرکت در مسابقات استانی آغاز کرده و
در همان زمان نیز با شادروان فرهنگ مهرپرور آشنا شد ،او یک سال
در گ���روه هنر ملی زیر نظر عباس جوانمرد ،بهرام بیضایی و نصرت
کریمی آموزش تئاتر دید.
باشی در سال  ۱۳۵۴در تلویزیون
نخستین برنامه او حسن خیاط
های خود را ادامه داد و به واسطه برنامه
بود .پس از انقالب او فعالیت
بس���یار محبوب صبح جمعه با شما معروفیت و محبوبیت فراوانی به
دست آورد .
سینا برگزار
رونمایی از«شادخوان» ساعت ۱۸:۱۵در فرهنگسرای ابن
شود و ورود برای عموم آزاد خواهد بود.
می

3

همزمان با ثبت ملی «هنر نگارگری مینیاتور»

فرشچیان و کامکار در فهرست
گنجینههای زنده بشری قرار گرفتند

همزمان با ثبت ملی «هنر نگارگری مینیاتور» در فهرست میراث
ناملموس« ،بیژن کامکار»  -نوازنده ساز رباب  ،-و «محمود فرشچیان»
 استاد هنرنگارگری  -به عنوان حامالن میراث فرهنگی در فهرستهای زنده بشری قرار گرفتند.
گنجینه
به گزارش ایسنا ،در جلسه «کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس
و حامالن آن» که چهارشنبه یکم اسفند در معاونت میراث فرهنگی با
حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور و کارشناسان
و مدیران ارش���د حوزه میراث ناملموس در س���ازمان میراث فرهنگی
های خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و
برگزار شد۴۰ ،پرونده از استان
کهگیلویه وبویراحمد ارائه شد که از این تعداد ۲۰پرونده میراث ناملموس
و چهار نفر به عنوان حامالن زنده بشری برای ثبت در فهرست میراث
ملی ناملموس انتخاب شدند.
محمدحسن طالبیان  -معاون میراث فرهنگی کشور  -به ۱۰پرونده
میراث ناملموس خراسان رضوی اشاره کرد و افزود :پژوهشگران خراسان
رضوی با ارائه  ۱۰پرونده ارزشمند از آداب و رسوم کردهای خراسان
بخش مهمی از میراث ناملموس این منطقه را به ثبت رساندند.
که عالوه بر بیژن کامکار و محمود فرشچیان« ،علی
وی با بیان این
محمد اعتباری رودی» -آخرین بازمانده دانش سنتی ساخت آسباد  -و
اکبر بهاری»  -استاد سرنانوازی کردی خراسان – نیز به عنوان حامالن
«علی
های زنده بشری قرار گرفتند ،توضیح
فرهنگی در فهرست گنجينه
میراث
های کردی خراسان»« ،دانش و مهارت ساخت زیورهای
داد« :چاروک
های کردی
مرجانی»« ،مراسم آخر چهارشنبه کردهای خراسان»« ،یانگی
خراسان»« ،مقام لو»« ،مقام موسیقی الالمزار» و «مقام موسیقی تورغه» در
فهرست میراث ناملموس کشور واجد ارزش ثبت شناخته شدند.
شده از استان آذربایجان شرقی
های ارائه
او همچنین درباره پرونده
بیان کرد« :مهارت سنتی کوفته تبریزی»« ،داستان عاشیقی عاشیق عباس
توفارقانلی و گولگز»« ،مراسم آغاز برداشت محصول در اویوخلوی میانه»،
«کوچ سنتی عاشیر ایل قره داغ»« ،فنون سنتی پخت نان محلی یوخا»،
«داستان عاشیقی "عاشیق قوربانی"»« ،داستان عامیانه "عاشیق خسته قاسیم"»،
چینی و شیش���ه» و «رسم تهیه آب چهل یاسین در مراسم
«مهارت گره
نوروز» در روستای میاب با تایید کارشناسان ارشد میراث ناملموس به
ِ
ساخت تخته (تخت)»
ثبت رسیدند .طالبیان همچنین از ثبت ملی «فنون
در استان کهگيلویه و بویراحمد در فهرست میراث ناملموس خبر داد.

مشموالن طرح اجباری میتوانند در
آزمون ارشد علوم پزشکی شرکت کنند

طبق اعالم مرکز س���نجش آموزش پزش���کی ،داوطلبان مشمول طرح
توانند بدون گذراندن یا ش���روع طرح ،در هر زمان در آزمون
اجباری می
های علوم پزشکی سال ۹۸شرکت کنند و منعی برای
کارشناسی ارشد رشته
ادامه تحصیل ندارند.
به گزارش ایسنا ،مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین تاکید کرده
های
هایی مانند پرستاری مراقبت
است که سابقه کار بالینی تنها برای رشته
های مشخص شده الزامی است و
ویژه نوزادان ،پرستاری توانبخشی و رشته
ها نیاز به ارائه سابقه کار ندارند .به بیان دیگر بر اساس
داوطلبان سایر رشته
ریزی علوم پزشکی ،دارا بودن حداقل ۲سال
مصوبات شورای عالی برنامه
سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (مدارک مورد پذیرش برای رشته امتحانی
های
بر اساس جدول شماره ۱درج شده در دفترچه ثبت نام آزمون) در بخش
بیمارستانی و بالینی برای شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه
های مشخص شده در جدول ضروری است .اگر این
داوطلبان متقاضی رشته
های بالینی بیمارستان خصوصی یا مربوط به گذراندن دوره
سابقه در بخش
طرح نیروی انسانی در بیمارستان باشد ،قابل قبول خواهد بود.

ارزشیابی توصیفی دانشآموزان اوتیسم
مقطع ابتدایی

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تدوین استانداردهای فضای
آموزشی و توانبخشی گفت :آیین نامه ارزشیایی توصیفی دوره ابتدایی ویژه
دانش آموزان اوتیسم تدوین و مناسب سازی شده است.
الهی در در چهارمین همایش اوتیسم
به گزارش ایسنا ،امیرعلی نعمت
ها و
های برج میالد با بیان اینکه غفلتی از سوی خانواده
در سالن همایش
های خوبی
برخی نهادها درباره کودکان اوتیسم وجود دارد ،گفت :ظرفیت
در آموزش و پرورش داریم که ش���بکه تعاملی س���ینا از جمله آنهاست و
ها برقرار کند .وی افزود :آموزش و پرورش
تواند ارتباط خوبی با خانواده
می
هاست و
اس���تثنایی به صورت خاص پیگیر این موضوع در س���تاد و استان
آموز اوتیسم تحت پوشش داریم که ۴۸۱نفر دختر و ۲۱۳۶تن
 ۲۶۱۷دانش
پسر هستند ۳۲۷ .کالس خاص برای اوتیسم داریم که ۳۰مدرسه مستقل
دولتی و ۱۸مرکز غیردولتی است.قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
شش جلد کتاب درسی با رویکرد مهارت آموزی تصویری برای اوتیسم تهیه
هایی چون
شده است ،گفت :رویکرد ما هم بحث مهارت آفرینی و هم طرح
تواند در آموزش و
یادگیری با بازی است که در دستورکار قرار دارد و می
الهی
پرورش استتنایی برای مبتالیان به اوتیسم مورد توجه قرار بگیرد .نعمت
با اشاره به تدوین استانداردهای فضای آموزشی و توانبخشی گفت :آیین
نامه ارزش���یایی توصیفی دوره ابتدایی ویژه دانش آموزان اوتیسم تدوین و
مناسب سازی شده است اما همه باید تالش بیشتری داشته باشیم .خودمان
را مسئول می دانیم و باید بیش از گذشته تالش کنیم.
محس���ن غفوریان ،معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان
آموزش و پرورش اس���تثنایی هم در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۱۵۰هزار
آموز استثنایی داریم که از این تعداد بیش از ۷۳هزار نفر در مدارس
دانش
خوانند ،گفت :همچنین از این تعداد حدود ۲۸۰۰دانش آموز
عادی درس می
اوتیس���م شناسایی شده داریم .وی افزود :ما چند سیاست اصلی را درنظر
های
گرفته ایم .شناسایی به هنگام کودکان با نیازهای ویژه یکی از سیاست
های برابر آموزشی دیگر سیاست ماست و
ما بود .توسعه و تقویت فرصت
ریزی آموزشی
باید این حق را برای همه کودکان قایل شویم .معاون برنامه
و توانبخش���ی سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود :دیگر سیاست ما
هایی که دارد در صورت
فراگیرسازی است و اینکه هر کودکی علیرغم تفاوت
داشتن شرایط در مدارس نزدیک محل سکونتش تحصیل کند.

ثبتنام آزمون سراسري جذب مدرس
كانون زبان ايران

كانون زبان ايران وابسته به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
هاي انگليسي و غيرانگليسي
درنظر دارد از بين داوطلبان مسلط به زبان
اعم از آلماني ،اس���پانيايي ،عربي ،روس���ي ،فرانسه ،چيني و ايتاليايي از
طريق برگزاري آزمون سراس���ري در كل كشور كادر آموزشي خود را
نام اينترنتي اين آزمون تا پايان روز
توسعه و تقويت نمايند .مهلت ثبت
الملل
يكشنبه  5اسفند 1397است .به گزارش روابط عمومي و امور بين
هاي انگليس���ي و
كانون زبان ايران ،آزمون كتبي جذب مدرس در بخش
هاي غيرانگليسي در روز جمعه  10اسفند 1397در كل كشور به
در بخش
نام الزم است پس
مندان به ثبت
ش���ود .عالقه
صورت همزمان برگزار مي
هاي پيوست آن ،مراحل
از مراجعه به نشاني  www.ili.irو مطالعه پوشه
نام خود را تكميل نمايند.
ثبت
فراخوانمناقصهعمومييكمرحلهايخريدخدماتنوبتاول

اداره كل زندانهاي اس���تان قزوين در نظ���ر دارد مناقصه عمومي خدمات؛
تأمين خودروي اعزام و بدرقه ،طبخ و توزيع غذا و تأمين س�ل�امت (درمان جسم
و روان) زندانيان را در قالب س���امانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام دهد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از س���امانه :از مورخه  97/12/2تا روز
باشد.
چهارشنبه مورخه 97/12/15ساعت 14:30مي
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :تا س���اعت 14:30روز يكشنبه مورخه97/12/26
باشد.
مي
باشد.
ها:ساعت 10صبحروزدوشنبهمورخه 97/12/27مي
زمانبازگشاييپاكت
ـ بلوار پرستار اداره
المللي امام خميني
ـ بلوار دانشگاه بين
آدرس :قزوين
كل زندانهاي استان قزوين .تلفن028-33673904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز
تماس41934ـ021
ـ ضمن ًا اطالعات مناقصه فوق در پايگاه ملي مناقصات درج گرديده است.
روابطعموميادارهكلزندانهاواقداماتتأمينيوتربيتياستانقزوين

