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شـنـید ه هـا
دستور قضايي توقف مسابقات اپراتورهاي موبايل

شنیده شد که يك مرجع قضايي براي روشن شدن شبهات شرعي و قانوني مسابقات 
و جوايز اپراتورهاي موبايل، دستور توقف اين سرويس ها را صادر كرد. فارس نوشت؛ 
محمدرضا سوهانيان اظهار كرد: از سوي نهادهاي نظارتي اخطاري قضايي براي توقف 
برگزاري مسابقات و ارائه جوايز براي همراه اول ارسال شده است. مديركل خدمات 
ارزش افزوده همراه اول گفت: علت صدور اين دستور، حل شبهات شرعي برگزاري 
مسابقات و اعطاي جوايز اعالم شده است. وي ادامه داد: دستور توقف ارائه جوايز در 
حالي صادر شده كه در سال هاي قبل، مجوزهاي الزم براي برگزاري اين مسابقات از 
مراجع قانوني اخذ شده بود و مركز رسانه هاي ديجيتال نيز احكام شرعي اين مسابقات 
را طي استفتائاتي جويا شده است كه درنهايت با در نظر گرفتن عدم ايراد قانوني و 

شرعي مجوز برگزاري مسابقات و اعطاي جايزه به اپراتورها داده شده بود. 

مذاكره هواپيمايي ايران و آلمان 
شنیده شد که شركت آلماني سازنده موتور هواپيما با شركت هاي هواپيمايي ايراني 
براي ارائه خدمات تعمير و نگهداري گفت وگو مي كند. باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از رويترز نوشت؛ »راينر وينكلر، « مديرعامل »ام. تي. يو« شركت آلماني سازنده 
موتور هواپيما، در گفت وگو با هفته نامه آلماني »يورو ام سونتاگ« اعالم كرد اين شركت 
با چندين شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران براي عرضه خدمات در بخش 
تعمي��ر و نگهداري گفت وگو مي كند. وينكر تصريح ك��رد اين گفت وگوها با رايزني 
مقامات كنترل صادرات آلمان و آمريكا درحال برگزاري است. وي همچنين با اشاره 
به اينكه تعداد زيادي موتور هواپيماي ساخت شركت هاي غربي در صنعت هواپيمايي 
ايران استفاده مي شوند، افزود اين موتورها درحال حاضر نياز مبرم به تعمير دارند. گفته 
مي شود ايران در دهه آينده به خريد 400 تا 500 فروند هواپيماي مسافربري به ارزش 

دست كم 20 ميليارد دالر براي نوسازي ناوگان هوايي، نياز خواهد داشت. 

اعالم موجوديت هيات ايثارگران 
شنیده شد که هيات ايثارگران نزديك به اصالح طلبان اعالم موجوديت كرد. انتخاب 
نوشت؛ در اطالعيه اين هيات كه به امضای جواد امام، مديرعامل بنياد باران رسيده، آمده 
است: السالم عليکم يا اهل بيت النبوه و موضع الرساله و مختلف المالئکه و مهبط الوحی 
و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم و اصول الکرم ..سالم دوستان عزيز به لطف 
و كرم الهی و با استعانت از شهدای كربالی حسينی)ع( تاسيس هيات ايثارگران توسط 
جمعی از رزمندگان، جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس را با همراهی نسل سوم انقالب 
اسالمی به استحضار می رسانيم. به همين مناسبت اولين جلسه هيات را همزمان با شهادت 
سبط مكرم نبوی)ص( امام جعفر صادق)ع( در تاريخ دوشنبه 19 مردادماه از حسينه شماره 

يك جماران آغاز نموده و توفيق ادامه آن را از يگانه ايزد منان مسئلت داريم.

اهداي گل به جان كري براي توافق هسته اي
ش��نیده شد که واشنگتن فري بيكن نوشت؛ »گروه چپ گراي ضدجنگ كد پينك 
براي روز دوشنبه برنامه ريزي كرده است تا با فرستادن مقدار زيادي دسته گل به خانه 
ج��ان كري، وزير امورخارجه آمريكا در جورج تاون از او براي توافق هس��ته اي كه 
با ايران انجام داده تش��كر كنند«. جام نيوز نوش��ت؛ فري بيكن از اين گروه با عنوان 
»برهم زننده نظم جلسات كنگره« ياد كرد و نوشت؛ »اين گروه طي بيانيه اي اعالم كرده 
است كه از تالش هاي جان كري براي تصويب توافق هسته اي ايران حمايت كرده و 
روز دوشنبه با دسته گل از او مقابل منزلش استقبال مي كنند. قرار است تجمع كنندگان 

پالكاردهايي با عنوان »توافق ايران، بله« در دست داشته باشند«. 

حكم حبس براي 13 جراح عمومي و زنان
ش��نیده شد که رئيس انجمن علمي جراحان عمومي ايران از صدور حكم حبس 
براي 1۳ جراح عمومي و زنان در طول يك س��ال گذش��ته خبر داد. پارسينه نوشت؛ 
دكتر بهزاد رحماني اظهار كرد: اين تعداد حكم صادر شده مربوط به نيمه دوم سال 9۳ 
و چند ماه ابتدايي س��ال 94 است. وي با اعالم اينكه بيشتر اين پزشكان را جراحان 
عمومي و زنان تش��كيل مي دهند، افزود: راي براي اين پزش��كان صادر ش��ده اما در 
حبس نيستند. رئيس انجمن علمي جراحان عمومي ايران با تاكيد بر اينكه جرايم اين 
جراحان همگي پزشكي بوده است، اظهارداشت: حكم حبس اين پزشكان بر اساس 

بررسي قصور آنها در كميسيون هاي پزشكي و اعالم راي قاضي صادر شده است. 

فرزند ظريف به مراسم ازدواج فرزند کری نمی رود
شنیده شد که يک مقام مسئول در وزارت امورخارجه ادعای يک سايت آمريکايی 
درم��ورد حضور فرزند وزيرامورخارجه کش��ورمان در مراس��م ازدواج فرزند وزير 
امورخارجه آمريکا را خبرسازی محض دانست. ايرنا به نقل از اداره کل ديپلماسی 
رس��انه ای وزارت امورخارجه نوش��ت، اين مقام مسئول ضمن تکذيب مطلب اين 
سايت آمريکايی و بی پايه توصيف کردن آن گفت: برخی محافل خبری غيرمعتبر با 
سوء استفاده از روندهای خبری، با اغراض خاص و از آن جمله برای جلب مخاطب 
به توليد اخباری از اين دس��ت رو آورده اند. وی ادامه داد: مناس��ب است رسانه های 

داخلی در بازنشر خبرها اعتبار منابع خود را مورد توجه قراردهند.

کارگردانان نسل جديد راحت طلب اند!
شنیده شد که فاطمه معتمد آريا در مصاحبه ای به نقاط قوت و ضعف کارگردانان 
جوانان سينمای ايران اشاره کرد. خبرآنالين نوشت؛  اين بازيگر سينما در مصاحبه ای 
گفت: راحت طلبی  البته نقطه ضعف کارگردانان جوان  است و نقطه قوتشان ايده های 
بی نظير و خالقيت فوق العاده، اين که مثل گندم برش��ته مدام باال و پايين می روند و 
آرام و قرار ندارند. اين که سينمای جهان را می شناسند و سينمای ايران را می پذيرند. 
اشکال شان همان راحت طلبی است، نمی خواهند هيچ زحمتی بکشند. در نسل من هر 

فيلم فرنگی که می ديدند، می گفتند اين که چيزی نيست. 

اين بار بيلبورد حمايت از توافق هسته اي
ش��نیده ش��د که بيلبوردي اين بار در حمايت از توافق هسته اي نصب شده است. 
تابناك نوش��ت؛ در اين طرح ها عبارت »يك ملت هستيم چه در مذاكرات و چه در 
مبارزه« همراه با تصوير از يك ديپلمات و يك سرباز تلفيق شده است. به تازگي در 
بيلبوردهاي شهري تهران طرح هايي در زمينه توافق هسته اي منتشر شده است. در اين 

طرح ها بر لزوم وحدت در زمينه مذاكرات هسته اي تاكيد شده است. 

دستور دولت براي حذف ۵ وزير از كميسيون تهران
شنیده شد که خراسان نوشت؛ بر اساس ابالغيه روزهاي اخير يك مسئول ارشد 
اجرايي به تعدادي از اعضاي كابينه، اعالم شده است كه حسب نظر هيات وزيران و به 
استناد اصل 1۳8 قانون اساسي، وزيران جهادكشاورزي، اطالعات، ورزش و جوانان، 
دفاع و تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تركيب كميسيون خاص امور كالن شهر تهران 
و ساير كالن شهرها موضوع تصويب نامه اسفندماه سال 92 دولت حذف مي شوند و 

رئيس شوراي عالي استان ها با حق رأي به كميسيون مذكور اضافه مي شود. 

طنـز

عکس نامه

 از شاسخين 
تا شادي توافق!

اين روزها همه درباره همه چيز اظهارنظر مي كنند، 
در اين ميان برخي از رس��انه هاي مخالف دولت براي 
نش��ان دادن مخالفت خود از هر آدمي كه دم دست شان 
است، نظرخواهي مي كنند، برای مثال يكي از رسانه ها 
اخيرا مصاحبه اي با بهنوش بختياري انجام داده كه نامبرده 
در آن افزوده»دوست دارم جامعه شناسي بخوانم تا مثال 
بعد از توافق هسته اي سريع ذوق زده نشوم« جدا؟ جان 
من؟ همين اخيرا بود كه يكي از ش��بكه هاي تلويزيون 
سريال چهارديواري را نشان مي داد و بزرگ ترين دغدغه 
ايشان»شاسخين« بود، واقعا ببينيد دغدغه هاي انسان ها 
چقدر مي تواند گسترده و متغير باشد، آيا جامعه شناسي 
دوست دارد نامبرده او را بخواند؟ آيا اين ميزان شوخي 
با جامعه شناسي كار درستي است؟ اثيرالدين اخسيكتي 
شاعر كدام قرن بود؟! در عين حال استاد خسرو معتضد 
پس از اينكه اعالم كرد به دليل مميزی ديگر برنامه اجرا 
نمي كند در مصاحبه اي اعالم كرده»همين مسكن مهر كه 
مردم با درآمد بسيار كم در سراسر كشور صاحب خانه 
ش��دند، اين كار در تاريخ ماندگار شد« خوشحاليم كه 
باالخره استاد معتضد سر شوخي را خودشان باز كردند. 
بنابراين سر فرصت بقيه مواردي را هم كه فكر مي كنند در 
تاريخ ماندگار شده را به سمع و نظر دوستان برسانند. شما 
در نظر بگيريد كه يك عده انسان در يك جايي سخنراني 
مي كنند و مي خواهند يك جريان را تخريب كنند اما گل 
به خودي مي زنند. در پاسخ به همين صحبت هاي خسرو 
معتضد نازنين، نيكزاد وزير مسكن دولت سابق چند دقيقه 
بعد خطاب به دولتمردن فعلي گفت»ما در بيابان خانه 
ساختيم، شما لطف كنيد و شير آب آن را وصل كنيد« 
يعني چيزي كه به عقيده خسرو معتضد در تاريخ ماندگار 
شده، شير آب ندارد! زحمت شد واقعا، به همين دليل اگر 
ما يك بوق و سپر داشته باشيم، شما مي توانيد روي آن 
يك خودرو نصب كنيد؟ آيا مي دانيد با عدم وجود آب، 
جدا از اينكه خود خانه ماندگار است، خيلي چيزهاي 
ديگر هم در آن ماندگار خواهند ش��د؟ آيا مي خواهيد 
ماندگار ش��ويد؟ آيا از بي ماندگاري رنج مي بريد؟ آيا از 
اينكه بي ماندگار هستيد كسي به شما زن نمي دهد؟ آيا از 
زندگي شهري خسته شده ايد؟ در پايان الزم به ذكر است 
كه همچنان از انتشار سخنان حسيني وزير سابق اقتصاد 
معذور هستيم، قبال هم عرض كردم كه براي افرادي كه 
دچار بيماري هاي قلبي هستند، شنيدن سخناني مانند»در 
دولت دهم هفته اي يك بار جلسه اشتغال داشتيم، برنامه 
داش��تيم و اجرا كرديم و آمار بيكاري كاهش پيدا كرد« 
اصال خوب و مناسب نيست، لطفا اصرار نكنيد چون 

نمي توانم قبول كنم! 

تـــون کارا گمشدهنفتیدردولتاحمدینژاد!

رحیم بایزیدی

فریور  خراباتی اگر از من درباره سختي ها يا -بهتر بگويم- 
نامرادي هاي كار نويس��ندگي در ايران بپرسند، 
پيش از پاس��خ های ديگركليشه شده مثل برخی 
مميزی های س��ليقه اي يا توزيع نامناسب كتاب 
و نرس��يدنش به شهرس��تان هاي همي��ن ايران 
خودمان، چه برس��د به افغانستان و تاجيكستان 
فارس��ي زبان، يا فق��دان ويراس��تاري حرفه اي 
و درس��ت ودرمان يا دسترس��ي س��خت و گاه 
غيرممكن به منابع ادبي و آرش��يو روزنامه ها و 
مجله ها، در پاسخ مي گويم: »ناهم زماني«؛ چيزي 
بر وزن »ناهم زباني«، يعني كه انگار كسي زبان 
دل نويس��نده را نمي فهمد )همين جا بگويم كه 
هركس »چيز«ي مي نويس��د، چن��ان كه افتد و 
داني، لزوما »نويس��نده« نيست. و باز تاكيد كنم 
كه من دارم از »نويس��نده «ها حرف مي زنم، نه 
هركس كه »چيز«ي مي نويسد(. نويسنده ايراني 
كم وبيش بي هيچ چشمداشت مادي و به مدد يك 
دل عاش��ق و - به قول بزرگ��ي طناز- يك مغز 
معيوب، ماه ها و سال ها مي نشيند پاي خلق يك 
اثر. در اين دوران نوش��تن، نويس��نده با آدم ها و 
ماجراهاي داستانش زندگي مي كند، با شادي شان 
به وجد مي آيد و با غم ش��ان اشك مي ريزد، و - 
در يك كالم- در اعماق وجودش آنها را حس و 
لمس مي كند. نويسنده كه نقطه پايان را مي گذارد، 
كار مي افتد به بوروكراس��ي؛ بوروكراس��ي نشر، 

بوروكراسي كتابخانه ملي، بوروكراسي وزارت 
ارشاد، بوروكراس��ي چاپخانه چي، بوروكراسي 
توزيع كننده... دستكم يكي دو سالي در اين مسير 
س��پري مي ش��ود و وقتي باالخره كتاب مي رود 
روي پيشخوان كتاب فروش��ي ها، ديگر چيزي 
از آن ش��ور قديمي در دل نويسنده باقي نمانده 
اس��ت. كتاب، براي ديگران تازه اس��ت و براي 
نويس��نده خاطره... »نا هم زماني«؛ شايد يكي از 
داليل كم كاري اپيدميك نويسنده ايراني -همان 
ك��ه گلش��يري در »جوان مرگ��ي در نثر معاصر 
فارسي« در قبالش زنهار مي دهد- همين باشد؛ 
همين كه او را »منتظر« مي گذارند و با او كاري 
مي كنند كه دست ودلش به كار جديد نرود. هرچه 
باش��د، معموال اين طوري است كه بيشتر آدم ها 
براي ادامه دادن كارش��ان- براي بهتر ادامه دادن 
كارشان- نياز به انگيزه دارند. و در باب انگيزه؛ 
تشويق هاي آنچناني و كاناليزه كردن ترجمه آثار 
به زبان هاي ديگر و بورس هاي عريض و طويل 
)كه در همه جاي دنيا مرسوم است و در پناه شان 
نويسنده مي تواند با خيال راحت بنشيند و كارش 
را بكند( پيشكش، گاهي همين كفايت مي كند كه 
روند امور جاري، جوري پيش برود كه نويسنده 
بتواند كتاب��ش را پيش از اينكه در ذهنش بيات 
شود، بگيرد توي دستش و ورقي بزند. اين توقع 

زيادي است؟

ناهم زماني

تـامـالت

کشف محموله مشروبات الکلی در مهاباد

كاوه فوالدي نسب

گاهي بايد صداها را حس كرد

سـکــو

تاخير مجدد در انتشار آلبوم پاشايي
با وجود اطالع رساني چند ماه گذشته مبني بر انتشار 
تازه ترين آلبوم زنده ياد مرتضي پاشايي، اما هواداران اين 
خواننده همچنان در انتظار منتشر شدن اثر طبق وعده هاي 
قبلي هس��تند. منصور پاش��ايي عموي زنده ياد مرتضي 
پاشايي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه فعال درباره زمان 
انتشار آلبوم برادرزاده درگذشته خود اظهارنظري نمي كند، 
بيان كرد: بنا ندارم فعال درباره زمان انتشار آلبوم مرتضي 
پاشايي اظهارنظري كنم زيرا هم من و هم خانواده پاشايي 
دوست نداريم شرمنده هواداران شويم. توليد هر آلبومي 
روالي دارد و اين آلبوم هم طبق برنامه ريزي هايي كه براي 
انتشار آن داريم مشغول طي كردن مراحل تكميلي است. 
وي در پايان صحبت هايش تاكيد كرد: من در مصاحبه هاي 
قبل��ي هم تاكيد كردم كه تمام تالش م��ا و گروه اجرايي 
آلبوم اين است كه اثر با بهترين كيفيت ممكن در دسترس 
عالقه مندان قرار گيرد، به همي��ن جهت اگر تاخيري در 
انتشار آلبوم وجود دارد صرفا به دليل مسائل فني است. 
منصور پاش��ايي هفدهم فروردين ماه امس��ال اعالم كرد 
تازه ترين آلبوم برادرزاده فقيدش به همراه فيلم مستندي از 
وي ارديبهشت ماه سال جاري روانه بازار موسيقي خواهد 
ش��د. او در گفت وگو با خبرن��گار مهر گفته بود: قرار بود 
تازه ترين آلبوم مرتضي پاشايي با عنوان »اسمش عشقه« 
تا اواخر اسفند ماه روانه بازار موسيقي شود اما با توجه به 
طوالني شدن زمان تنظيم، ميكس و مسترينگ آلبوم و اينكه 
عوامل توليد با دقت و وسواس فراوان اصرار بر انتشار با 
كيفيت آلبوم دارند، تصميم گرفته شد كه اين اثر موسيقايي 
ارديبهشت ماه امسال منتشر شود. با توجه به جايگاهي كه 
كارهاي مرتضي پاشايي در ميان مردم دارد و تعداد زيادي 
از مخاطبان خواهان شنيدن قطعه هاي او هستند بنابراين 
تصميم داريم براي اينكه آلبوم جديد كوچك ترين تاثير 
منفي روي مردم نداشته باشد براي انتشار آن عجله نكنيم 
و كاري را ارائه دهيم كه مخاطبان مرتضي دوست دارند 
بشنوند. نماينده تام االختيار خانواده زنده ياد مرتضي پاشايي 
ششم خرداد ماه امسال بعد از عملي نشدن وعده انتشار 
آلبوم در ارديبهشت ماه ضمن تشريح داليل تاخير انتشار 
آلبوم جديد اين خواننده فقيد از حاشيه هاي به وجود آمده 
پيرامون نحوه مالكيت معن��وي و مادي آثار اين خواننده 
نيز انتقاد كرد. پاشايي همان زمان به مهر عنوان كرده بود: 
همانطور كه قبال اعالم كرده بوديم قرار بود تازه ترين آلبوم 
زنده ياد مرتضي پاشايي اواخر ارديبهشت ماه امسال روانه 
بازار موسيقي شود اما با توجه به اينكه تنظيم كنندگان آلبوم 
وقت بيشتري براي ميكس و كيفيت خروجي آلبوم صرف 
كردند به ما اعالم شده تا چند روز آينده مجموعه نهايي كار 

تحويل داده خواهد شد. 

عذرخواهي رحمانيان از مهرجويي

نـکـتــه

جـامـعــه
آنچه از طالق به جاي مي ماند

مس��اله هاي اجتماعي تاثير جزئي يا كلي، 
يا به تعبيري ديگ��ر، اثر ُخرد و كالن بر جامعه 
مي نهند. طالق، در معناي فس��خ قانوني رابطه 
زوجي، يكي از اين مساله هاست. اين روزها، 
آمارهاي ارائه ش��ده از ثبت روزي 400 طالق 
در كش��ور خبر مي دهند و س��خن از افزايش 
چهاربرابري آن در طي 15 سال گذشته است. 
از اي��ن رو اين پديده اجتماعي و رواني، از هر 
زمان ديگري قابل تامل تر به نظر مي رسد. گفته 
مي ش��ود اعتياد، بيكاري و ع��دم مهارت هاي 
ارتباطي در زندگي مشترك همواره از مهم ترين 
داليل وقوع و شيوع آن بوده است. البته طالق، 
بالذاته اتفاقي بد و مشكل ساز تلقي نمي شود، 
چنانكه مشاوران برجس��ته روابط زوجي، گاه 
ل��زوم طالق ي��ك زوج به دالي��ل موجه را، نه 
نشانه شكست در درمان زوجين، بلكه نشاني 
از موفقي��ت درمانگر مي دانند. با اين حال واژه 
طالق در نظر بيشتر مردم، بسيار ناخوشايند و 

ناپسند تلقي مي شود. 
طالق، در س��طحي ُخرد، به ط��ور جداگانه 
برای زن، شوهر، و فرزندان آنها تبعات رواني 
و اجتماعي متعدد و متنوعي به همراه دارد. در 
عين حال، در س��طحي كالن نگر، افزايش آمار 
وقوع آن، اثري فراگير بر كل جامعه دارد. زنان 
پس از طالق، با تنهايي، ناامني، خودسرپرستي 
يا دش��واري هاي تامين مستقل معيشت خود 
يا فرزندان، پذيرفته نش��دن در خانواده پدري 
و نظاي��ر آن مواجه اند كه اي��ن عوامل، آنها را 
در برابر آس��يب هاي رواني و اجتماعي مانند 
افسردگي، اعتياد و بسياري ديگر از اين دست 

به شدت آسيب پذير مي كند. اما مردان با آنكه به 
داليل عرفي و اجتماعي و اس��تقالل بيشتر، و 
اينكه نيروي حداكثري كار در جامعه به شمار 
مي روند نس��بت به عوامل يادش��ده مصونيت 
بيش��تري دارند اما نتايج پژوهشي، حكايت از 
مش��كالت عديده اي مانند مصرف مخدرها، 
اختالل در سالمت روان، به ويژه افسردگي در 
آنها دارند. در واقع مي توان گفت، طالق هرقدر 
ب��راي زن��ان، تنش هاي بيروني يا مش��كالت 
اجتماعي پديد م��ي آورد، به همان اندازه براي 
مردان مشكالت دروني و روان شناختي ايجاد 
كند. درب��اره آثار بديهي طالق بر فرزندان يك 
زوج طالق گرفته نيز همواره سخن گفته شده و 
اصطالح »فرزند طالق« براي همگان آشناست. 
اين فرزندان، غالبًا با مس��ائلي مانند اضطراب، 
بدبيني، مشكل اعتماد به نفس به ويژه در ازدواج، 
ضعف در كاركردهاي اجتماعي مانند تحصيل، 
مش��كل در تعادل عواطف پس از ازدواج آنها 
و موارد بس��يار ديگر مواجهن��د. اما عوارض 
اجتماعي طالق بس��ي فراتر از اين موارد و در 
عين حال، دربرگيرنده تمام اين آسيب هاست. 
در واقع، تم��ام مردها و زن هاي مطلقه، امكان 
ازدواج مجدد و به عبارتي، نظم دوباره زندگي 
را نمي يابن��د و به همين دليل، كليت جامعه به 
واسطه اين معضل اجتماعي، با نوعي بي نظمي 
در اثر تهديد س��المت يا تعادل روان، افزايش 
جرائ��م، ناهنجاري ه��ا، روي آوردن به اعتياد 
و غيره روبه رو ش��ده و هزينه هاي اجتماعي و 

رواني گزافي را مي پردازد. 
* جامعه شناس و عضو هیات علمي دانشگاه

ارکستر موسيقی »نوای صلح« در تازه ترين 
فص��ل کاری خود اين ب��ار رپرت��واری از آثار 
موسيقی دوره های کالسيک، رمانتيک و باروک 
را برای عالقه مندان موسيقی اجرا می کند.مهدی 
وجدانی در گفت وگو با مهر ضمن تشريح تازه 
ترين فعاليت های ارکستر »نوای صلح« گفت: 
ارکستر »نوای صلح« آذر ماه امسال رپرتواری 
از دوران ب��اروک، رمانتيک و رمانتيک متاخر را 
برای عالقه مندان موسيقی در تاالر رودکی اجرا 
می کند که طی آن  سوئيت »آبدالزر« اثر هنري 
پرسل، تم و وارياسيون اثر الكساندر گالزونف، 
»اس��تابات ماتر« اثر پرگولزي با همراهي گروه 
كر، »اس��تار اند اس��تريپس ف��ور اور« اثر ژان 
فيليپ سوسا، س��رناد »اپوس« اثر ادوارد الگار 
توسط ارکستر اجرا خواهد ش��د.وی ادامه داد: 
در اين کنس��رت که رهبری ارکستر آن به عهده 
من و کنسرت مايستر آن به عهده مهدی جهانی 
خواهد بود، ارکستری متشکل از سازهای زهی، 
بادی و چوبی با حضور نوازندگان سابق ارکستر 
سمفونيک و ملی قطعه هايی را که مد نظر داريم، 
اجرا م��ی کنند. البته با توجه به اينکه ارکس��تر 
»ن��وای صلح« تا پيش از اين اجرای رپرتواری 
از آثار موس��يقی ايرانی را مد نظر قرار داد بود، 
بنابراين تغيير رويکردی که انجام گرفته می تواند 
ب��رای ما تجربه ای جديد در فصل کاری جديد 
باشد.مدير هنری ارکستر موسيقی »نوای صلح« 
با تش��کر از اقدامات علی رهبری در مجموعه 
ارکسترهای دولتی توضيح داد: متاسفانه تا قبل 
از آمدن آقای علی رهبری به مجموعه ارکس��تر 
سمفونيک تهران، گروه های موسيقايی کمتر ديده 
می شدند اما با حضور اين رهبر ارکستر تصور 
می کن��م همه فعاليت ها رصد می ش��ود و اين 
باعث دلگرمی گروه های کوچکی مثل ما است 
که می توانند با انگيزه بيشتر به فعاليت مشغول 
باشند.وجدانی در بخش ديگری از صحبت های 
خود بيان کرد: ارکستر »نوای صلح« به اين شکل 
فعاليت نمی کند که در پنج جلسه بخواهد کاری 
را به س��رانجام برساند. آنچه ما در فعاليت های 
خود به آن توجه می کنيم تالش برای موزيکاليته 

کردن آنچه قرار اس��ت روی صحنه اجرا کنيم، 
خواه��د بود و اتفاقا به همين جهت اس��ت که 
برای اين کنس��رت تا کنون بيش از ۳0 جلس��ه 
تمرين گذاشتيم.اين آهنگس��از در تشريح تازه 
تري��ن فعاليت های موس��يقايی خود نيز گفت: 
همچنان مش��غول کار روی آلبوم »جايی برای 
ابديت« هستم که مجموعه ای از موسيقی فيلم 
ها و تئاترهايی است که در آن به عنوان آهنگساز 
حض��ور دارم. البته بيش از ۳0 درصد ميکس و 
مسترينگ اثر هم اکنون در يکی از استوديوهای 
معتبر کاليفرنيا مشغول انجام است.آهنگسازی 
و اجرای سمفونی ظهور، قطعه ارکسترال فتح، 
سمفونی خرمش��هر، تراژدی رستم و سهراب، 
ايران 1404 همراه با ارکستر نوای صلح در تاالر 
وحدت و تاالر انديشه، اجرای رپرتوار موسيقی 
متن فيلم و آهنگسازان دوره رومانتيک در تاالر 
رودکی، اجرای افتتاحيه جشنواره آواهای ايرانی 
همراه با ارکس��تر نوای صلح، ساخت و اجرای 
س��رود صنعت جهانی مس، س��اخت بيش از 
15 موسيقی متن تئاتر و 10 موسيقی متن فيلم، 
تدريس موسيقی از سال 1۳85 در دروس تاريخ 
هنر موس��يقی غرب، نوازندگی گيتار کالسيک، 
سلفژ و تحليل و آناليز، شرکت در جشنواره بين 
المللی موسيقی فجر، ارائه سه آلبوم موسيقی بی 
کالم با عناوين »تاريکی زيبا«،» اش��ک هايی از 
بهشت« و »جاده های بارانی« از جمله فعاليت ها 

و آثار وجدانی در عرصه موسيقی است.

رهبر ارکستر »نوای صلح« :

»نوای صلح« با اجرای آثاری متفاوت

مـوسـیـقـی

علی جهانشاهی

خبـر   آخـر

روزي كس��ي از من پرس��يد اگر قرار باشد 
پيش از مرگ يك جا را ببيني آنجا كجاس��ت؟ 
من بي درنگ پاس��خ دادم كوير. كوير، حجم و 
فضايي است كه تو وقتي در برابرش مي ايستي، 
بي ش��ك ناتوان ترين موج��ود روي زميني. در 
واقع در كوير تو با طبيعتي روبه رويي كه حركت 
در آن بي معناس��ت. تو هرچه ب��دوي، هرچه 
تالش و تقال كني، آنچه در برابر توست آن قدر 
بزرگ و بي كران است كه انگار تو اصال حركت 
نكرده اي و انگار همانجا كه بودي ايستاده اي. 
زيبايي ديگري كه كوير براي من به عنوان يك 
آهنگساز دارد اين است كه با آنكه اين طبيعت 
بكر سرشار از صداس��ت، اما اين حجم صدا 
 و آمبيان��س موجود در آن به نحوي اس��ت كه 
تو گويي هيچ صدايي نيست. انگار يك سكوت 
محض است. سكوتي كه البته نيست. كوير پر 
از صداست. اما جنس صداي آن جنسي است 
كه سكوت را تداعي مي كند. اين خصلت كوير 
است. در واقع سكوت مواج در كوير، پيش از 
آنكه س��كوتي فيزيكي و  زاده نبود صدا باشد، 
سكوتي ذهني است. در واقع كوير سكوت را 
ايجاد مي كند، آن هم در ذهن تو و نه در جسم 
تو. جس��م ت��و صداهاي بي ش��ماري در كوير 
مي ش��نود اما آنچه هس��ت اين است كه تاثير 
كوير ب��ر ذهن تو غلبه دارد. پس تو س��كوت 
مي ش��نوي و اين بي نظير است. اين تجربه اي 
اس��ت كه تنها در كوير مي توان به آن رس��يد و 
تنها يك آهنگس��از مي تواند درك كند كه اين 
چه معجزه اي است اين سكوت در عين كثرت 
صداها، و وقتي از آن خلس��ه خارج مي شوي، 
آن وقت اس��ت كه مي بيني در اط��راف تو چه 
ميزان از صدا جاري است. صداهاي متعدد. تو 
در كوير وقتي از خلس��ه خارج مي شوي حتي 
صداي قلب خ��ود، حتي صداي گردش خون 
در رگ هايت را نيز مي ش��نوي. طوري كه قبال 
هرگز تجربه اش نكرده اي. كسي مثل نيكالس 
كيج به عنوان يك آهنگس��از ش��هير و نام آشنا 
مدت زيادي تالش كرد تا بتواند به بي صدايي 

مطلق برس��د. به اينكه ش��ايد بتواند به جايي 
برس��د كه حتي صداي قلب خودش، صداي 
نفس كش��يدن خودش را هم حتي نشنود. اين 
تالش��ي بود كه اگر به ثمر مي رسيد، يك اتفاق 
موسيقايي بكر و ناب مي شد. او نتوانست. نه او، 
كه به نظر من هيچ كس نمي تواند به اين مرحله 
از بي صدايي برسد؛ به اين شكل از بي صدايي، 
بي صدايي محض و مطلق. ش��ايد بشود به آن 
نزديك شد. اما نمي ش��ود كامال به آن رسيد و 
جايي كه مي شود به آنچه هدف كيج و بسياري 
از آهنگس��ازان جهان است، تا حدودي رسيد، 
همين كوير اس��ت. همين س��كوت خلسه آور 
مس��تتر در كوير. آنجا مي شود تا حدودي نه از 
لحاظ جس��مي كه از لحاظ روحي و رواني به 
آن س��كوت محض نزديك ش��د و تجربه اش 
كرد. نكته اينجاست كه ما برخالف تصوري كه 
بس��ياري دارند، صدا را تنها با گوش و سيستم 
شنوايي مان نمي شنويم. گاهي صدا را مي شود 
حس كرد. عبورش را. گذشتنش از پيش رويت 
را مي تواني حس كني بي آنكه بشنوي. آنچه در 
كوير رخ مي دهد، همين است، آن بي صدايي در 
عين پرصدايي، و اينكه گاهي تو در كوير هيچ 
نمي شنوي. همين است كه گوش و شنوايي تنها 
ارگان هاي جذب صدا در بدن ما نيستند. گاهي 
صداها را بايد حس كرد. بايد لمس كرد حتي. و 

اين جذاب است. بسيار جذاب. 
* آهنگساز، مدرس دانشگاه و رهبر اركستر

نادر مشایخي*

دكتر مجتبي صداقتي فرد *

در پ��ي واكنش داري��وش مهرجويي پس از 
تماشاي نمايش»هامون بازها«، محمد رحمانيان 
از كارگ��ردان فيلم »هام��ون« عذرخواهي كرد. 
داريوش مهرجويي كارگردان فيلم »هامون« به 
همراه تعداد ديگري از عوامل سازنده اين فيلم 
ش��امگاه 8 م��رداد ماه به دعوت گ��روه اجرايي 
نماي��ش »هامون بازه��ا« به تماش��اي اين اثر 
نشستند اما داريوش مهرجويي يك روز بعد از 
ديدن اين نمايش نارضايت��ي خود را از اين اثر 
نمايشي و نيز چگونگي برخورد گروه اين نمايش 
با سازندگان فيلم »هامون« به ويژه كارگردان آن 
بيان كرد. محمد رحمانيان نويسنده و كارگردان 
نمايش»هامون بازها« نيز به دنبال اظهارات اين 

كارگردان سينما، با نگارش يادداشتي كوتاه از اين 
موضوع ابراز تاسف كرد. 

او در اين يادداشت نوشته است: 
»آقاي داريوش مهرجويي عزيز

متاس��فم كه نمايش هامون بازها را دوست 
نداشتيد. 

در بقيه موارد هم حق با شماست. ما كوتاهي 
كرديم. 

اميدوارم عذرخواهي مرا بپذيريد. 
از  يك��ي  م��ن همچن��ان  ب��راي  هام��ون 

دوست داشتني ترين فيلم هاي جهان است... «
نمايش »هامون بازه��ا« اين روزها در تاالر 

وحدت روي صحنه است. 


