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تيتر مصور|ترامپ و ديوار تازه براي مهاجران آمريكا
كامدالفو

زير ذره بين خارج از قاعده روشنايي هاي شببه روايت ديگر

سرعت تغيير دنياي كسب و 
كار بسيار باالست. چه مدير 
ش��ركت بزرگي باشيد، چه 
كارآفرين يا پيمانكار حتما 
سرعت فزاينده تغيير در 10 
سال گذشته را درك كرديد 
و گاهي براي تان نفس��گير ب��وده. در اين تغييرات 
سريع تنها راه رضايت خاطر و موفقيت شما تقويت 
توانايي هاي حرفه اي و به دست آوردن مهارت هاي 
جديد است. زماني كه قصد داريد مسير شغلي تان را 
تغيير دهيد يا مسير جديدي را بيابيد، مراقب باشيد 
گرفتار وسوسه تغيير محل كار نش��ويد. باورهاي 
اشتباهي نظير اينكه اگر از شغل تان راضي نيستيد 
بايد به شركت جديدي برويد. حقيقت اين است كه 
احتمال دارد مشكل از محل كارتان نباشد. به احتمال 
زياد مشكل به جايگاه فعلي شما در شركت مربوط 
مي شود. اگر از فرصت هاي موجود در شركت تان كه 
با عاليق شما سازگاري بيشتري دارند بهره جوييد، 
مي توانيد با ارتقاي نقش فعلي تان يا به عهده گرفتن 
يك يا چند نقش كامال جديد در ش��ركت، رضايت 
شغلي را دوباره در خود ايجاد كنيد. شركت نيز از اين 
موقعيت نفع مي برد زيرا عالوه بر اينكه براي ارزيابي، 
استخدام و آموزش كارمند جديد هزينه اي صرف 
نكرده بلكه كارمند وفاداري چون ش��ما را از دست 
نداده. ش��ركت ها براي موفقيت در شرايط رقابتي 
شديد و تغيير سريع محيط كسب و كار به كارمنداني 
نياز دارند كه اعتقاد بسيار شديد به ايده يادگيري 
كه هميشگي است به طور منظم، عاليق، ارزش ها و 
مهارت هاي خود را جهت به عهده گرفتن مشاغلي 
كه براي آنها مناسب تر هستند ارزيابي كنند، تعهد 
به موفقيت شركت خود داشته باشند، از مهارت ها 
و رفتارهايي كه شركت در آينده به آنها نياز خواهد 
داشت درك خوبي داش��ته باشند و در جهت رشد 
آن مهارت ها و رفتارها گام بردارند. مديريت توسعه 
حرفه اي مستلزم تالشي مستمر و متمركز از سوي 
شماست. اولين و مهم ترين مس��اله در اين مسير 
شناخت خودتان اس��ت. در اين راستا بايد هميشه 

سواالت زير را از خود بپرسيد: 
هيجان انگيزترين عاليق كاري شما چيست؟ 

عميق تري��ن ارزش ه��اي كاري ش��ما چيس��ت؟ 
)استقالل تصميم گيري؟ پول؟ تيمي صميمي؟ و...( 
 باالترين مهارت هاي حرفه اي شما چيست؟) تحليل 
داده ها؟ برقراري ارتباط با ديگران؟ البي گري؟ و...( 
دومين مرحله، شناخت فرصت ها و منابع مختلف 

پيشرفت در شركت تان است.
مرحله سوم دنبال كردن فرصت هاي مناسب براي 

شماست.
ممكن است گاهي اوقات سردرگم شويد يا احساس 
كنيد، س��رعت تغييرات باالست، نگران نباشيد و 
نااميد نشويد فقط در اين شرايط هدف تان را مرور 
كنيد. شما بايد مسووليت آينده شغلي خودتان را 
بپذيرد. اين نظريه كه كاركنان بايد مسووليت رشد 
شغلي خود را در دست بگيرند تقريبا جديد است. 
در گذشته افراد انتظار داشتند به سرعت شغلي را 
برگزينند، كارفرمايي بيابند سپس باقي عمر كاري 
خود را در يك سازمان سپري كنند. شركت مانند 
هواپيما بود، مديران خلبان و كارمندان مسافران 
آن محس��وب مي ش��دند اما امروزه همه خلبان 
هستند. در گذش��ته كارمندان در قبال وفاداري و 
طول مدت همكاري خود با شركت از انواع و اقسام 
حمايت ها برخ��وردار مي ش��دند از جمله امنيت 
شغلي، ارتقاي ش��غلي و افزايش حقوق اما امروزه 
اين قرارداد ميان كارمند و كارفرما در بس��ياري از 
شركت ها وجود ندارد. علت هم چيزي نيست جز 
پيشرفت تكنولوژي و سرعت تغييرات در صنايع. 
اين تغييرات به اين معني هستند كه مهارت هاي 
الزم براي هر ش��ركتي كه مي خواهد رقابت پذير 
باشد، چه كوچك و چه بزرگ، جديد يا با سابقه با 
سرعت فزاينده اي در حال تغيير است. مسووليت 
ارتقاي شغلي از طريق هماهنگي با تغييرات صنعت، 
پيش بيني آنها و كسب مهارت هاي جديد و الزم 
با شماست. تنها راه موفقيت در اين رقابت ارتقاي 

مهارت هاي فردي و شغلي است.

اگ��ر در مي��ان چهره ه��اي 
موسيقي مقامي و نوازندگان 
تنب��ور چند ن��ام قابل تامل 
يافت ش��ود كه هم از لحاظ 
كاري و هم از لحاظ محبوبيت 
چهره هاي شناخته شده اي 
باشند، در راس آنها نام سيدخليل عالي نژاد بيشتر 
از همه چش��مگير و درخشان اس��ت. به ويژه آنكه 
سيدخليل عالي نژاد در سنين جواني به درجه اي از 
استادي، مهارت و محبوبيت رسيد كه كمتر ديده 
شده كسي چنين اقبالي داشته باشد و در اين سنين، 
به چنين جايگاه و محبوبيتي بين مردم برسد و در 
عين حال در ميان هنرمندان و نوازندگان هم اعتبار 
هنري داشته باشد. اين هنرمند يك نوازنده تمام عيار 
بود و تسلط بي نظيري بر رديف دستگاه هاي ايراني 
داشت. او عالوه بر خوانندگي و تنبورنوازي سه تار هم 
مي نواخت و دستي چيره بر آن داشت. سيدخليل 
عالي نژاد به چنين درجه اي رس��يده بود و برخالف 
تمام اتفاق هاي خوبي كه در زندگي حرفه اي او رخ 
داد، تراژدي هميش��گي مرگ او است كه متاسفانه 
هيچ وقت مشخص نشد به چه علت به طرز دردناكي 
به قتل رس��يد و كشته شد.  با اينكه در عالم هنر، به 
خاطر وجود سليقه هاي مختلف و نگاه هاي متفاوت 
هنرمندان نسبت به يكديگر انتقاداتي پديد مي آيد، 
اما تا امروز نديده ام كه كسي جز تمجيد و نگاه مثبت 

به سيدخليل عالي نژاد چيز ديگري بگويد.
در س��ال هاي دور هم قرار بود كارهايي را با ايشان 
انجام دهيم كه متاس��فانه دست اجل اين امكان را 

از ما گرفت.
درنهايت او يكي از چهره هاي ش��اخص موسيقي 
مقامي ما بود كه در گذشت. با وجود اينكه سال ها از 
مرگ اين هنرمند نازنين مي گذرد اما هنوز نامش، 
يادش و خاطره اش در بين تمام اهل هنر زنده است و 
همگان او را گرامي مي دارند. من سالگرد درگذشت 
اين هنرمند فقيد را به تمام هموطنانش، خودمان و 
همه عالقه مندان به موسيقي مقامي مجددا تسليت 

عرض مي كنم.

كتاب خواندن يعني عالقه داش��تن به 
افزايش معرف��ت خود و تعال��ي روح و 
جهان بين��ي. اين اتف��اق نمي افتد مگر 
ش��خصي احس��اس كند كه زنده است 
و زندگي او در خطر نيس��ت و اين خود 
زماني محقق مي ش��ود ك��ه او در يك 
امنيت و كفاي��ت اقتصادي زندگي كند. اين نيز به نوبه خود 
زماني ميسر است كه قانون و ثبات و عدالت اجتماعي جهت 
حفظ كرامت انس��اني برقرار شده باشد. بنابراين مادامي كه 
اين شرايط در جامعه برقرار نشود، نمي توان انتظار داشت كه 
افراد آن جامعه كتاب خوان شوند. فعاليت هاي ظريف ذهني 
مثل علم، ادب و هنر مربوط به قشر خاصي از مغز است. اين 
قسمت زماني كار خود را درست انجام مي دهد كه نيازهاي 
اوليه و غريزي انس��ان برطرف شده باش��ند. نيازهاي انسان 
براي بقا داراي سلسله مراتبي هستند كه در روانشناسي به آن 
اصل مازلو مي گويند. يعني اگر يك نياز ابتدايي برطرف نشود 
نياز ديگري مطرح نمي ش��ود. از انساني كه در مرحله شكم 
درگير است و گرسنه، نمي توان انتظار داشت كه كورتكس 
مغزش متوجه نجوم و ستاره شناس��ي ش��ود. لذا انس��ان را 
نمي توان با نصيحت و زور كتاب خوان كرد. بايد ش��رايط آن 
را فراهم كرد. ب��راي پرورش جامعه كتاب خوان بايد اول آن 
را مرف��ه و امن كرد تا جوانان بيكار نباش��ند، گرفتار دغدغه 
معاش نباش��ند و در نتيجه دچار آسيب هايي مثل اعتياد و 
آسيب هاي اجتماعي ديگر نشوند، نمي توانيم از آنها انتظار 
داشته باشيم كه همه اين مشكالت و دغدغه ها را رها كنند 
و صرفا به اميد روزگاري بهتر، كتاب بخوانند. مسائلي چون 
اضطراب، بيكاري و فقر براي جوانان كش��نده است. جوانان 
براي تحمل اين مس��ائل به اعتياد پن��اه مي برند تا كرخت 
شوند و به تدريج نش��اط را از دست مي دهند. چنين جواني 
درگير استرس و اضطراب، اساسا نمي تواند سراغ كتاب برود 
و با كتاب  خواندن فش��ار روحي و رواني خود را تحمل كند. 
انس��ان معتاد كسي اس��ت كه قبل از مرگ جسمي  خود، از 
منظر روحي مرده است. براي همين است كه ما هفته كتاب 
را گرام��ي مي داريم، اما در واقع بر بالين كتاب به عنوان يك 
عزيز از دست رفته گريه مي كنيم. در زميني فقير، انسانيت 
رش��د نمي كند و ما به اميد داشتن يك جامعه عادل، مرفه و 

با كرامت زنده ايم. 

به��روز افخمي فيلمس��از 
ز  هنو . نيس��ت ي  ب��د
ه��م مي ت��وان پ��س از 
بيست و هفت س��ال فيلم 
عروس را به كارگرداني او 
تماشا كرد و به سازنده اش 
آفرين گفت. البت��ه در اينكه فيلم هايش در قد 
و قواره فيلمسازاني مثل هيچكاك، جان فورد، 
ديويد لين و حتي جيمز كامرون نيس��ت نبايد 
شك كرد. قرار هم نيس��ت همه در اوج باشند.

توان آدم ها عين چهره، ش��ماره شناس��نامه و 
ديدگاه هايشان متفاوت اس��ت. اگر نبود بهروز 
افخمي هر چن��د وقت يك بار در مق��ام منتقد 
نمي نشس��ت و با متر خودش، س��ليقه ديگران 
را اندازه نمي گرفت؛ متري كه گاهي سنخيتي 
ب��ا متر ديگران ن��دارد. مهم هم نيس��ت. اينكه 
به��روز افخمي برخالف بس��ياري از منتقدين، 
فيلمسازان، صاحب نظران و بينندگان حرفه اي 
سينما، فيلم همش��هري كين )شاهكار اورسن 
ولز( را نمي پس��ندد هيچ ايرادي ندارد.سليقه 
اوس��ت و به زور نمي ش��ود عوضش كرد. البته 
او هم به زور اس��تفاده از امكان��ات ارتباطي در 

اختيارش نمي تواند اين كار را انجام دهد .
اگر در هفت هزار برنامه مثل برنامه تلويزيوني 
هفت هم به اصغر فرهادي بتازد اصغر فرهادي 
ذره اي عوض نمي ش��ود )چه خوب كه عوض 
نمي شود .البته اين چه خوب شامل حال بهروز 
افخمي عوض نشده هم هس��ت(. بينندگان و 
منتقدان طرفدار سليقه اورسن ولز و فرهادي 
هم همين طور. چ��را كه آنها ه��م مثل بهروز 
افخمي فيلمساز و منتقد، ديدگاه شان در لحظه 
ش��كل نگرفته اس��ت. عقبه اي دارد كه وصل 
به فيلم هايي اس��ت كه ديده اند و كتاب هايي 
اس��ت كه خوانده اند .تجربيات شخصي و روند 
زندگي ش��ان هم جاي خ��ود دارد.همه اينها 
را نوش��تم تا از نقدي بگويم ك��ه اخيرا از زبان 
بهروز افخمي درباره صادق هدايت ش��نيدم. 
نويس��نده اي ك��ه خوش مان بيايد ي��ا بدمان، 
تاثير گذار تري��ن نويس��نده ادبيات داس��تاني 

ايران است. 
اگر نبود پس از شصت و هفت سال كه جنازه اش 
را در پرالش��ز زير خاك كردند به��روز افخمي 
يادش نمي افتاد دليل ن��گاه او به زن ها در كجا 
پنهان اس��ت.بگذريم از آنكه هدايت در ادبيات 
امروز ايران نويس��نده نويس��ندگان هم هست. 
هم��ان كاري را ب��ا نويس��ندگان مي كن��د كه 
هيچكاك، لين و بقيه فيلمس��ازان كالس��يك 
با بهروز افخم��ي كردند. هداي��ت هم خودش 
اگرچه روي دوش ديگران، خصوصا نويسندگان 
فرانسوي ايستاد اما با تاريكخانه اي كه ساخت 
و با داس��تان هايي كه مي ترسيد براي سايه اش 
تعريف كند، نويس��نده اي ش��د كه بسياري از 
نويس��ندگان از درون تاريكخان��ه اش بي��رون 
آمدن��د. مثل بهروز افخمي نش��د ك��ه يكي از 
س��نت پطرز بورگش عب��ور كند و راه و رس��م 

فيلمسازي را بياموزد. 
البته اين هم مهم نيست. افخمي در كالس هاي 
درس��ش با نگاه نس��بتا متفاوتش ريشه شك و 
تردي��د را در دل برخي مي كارد. درس��ت مثل 
نقدهاي شفاهي و كتبي اش كه با مخالف خواني 
و حمله به آدم ه��اي مقبول دنياي هنر اين كار 
را مي كند. اينكه نتيجه اين ش��ك چه مي شود 
هم چندان مهم نيست. اگر هم هست چيزي از 
عظمت بزرگان كم نمي كند تا به بهروز افخمي 
افزوده ش��ود .حس��نش فقط در موجي اس��ت 
كه به وج��ود مي آورد.موجي كه انديش��ه هاي 
مختل��ف را مقابل هم ق��رار مي دهد، فقط خدا 
كن��د اين رد و بدل ش��دن آراء به باورهاي غلط 
در مورد خصوصيات شخصي كسي ختم نشود. 
هدايت، بونوئ��ل، پازوليني، هيچكاك، افخمي 
و... خصوصيات پنهان��ي دارند كه اگر بخواهيم 
آنها را بشناس��يم حكم كساني را پيدا مي كنيم 
كه در تاريكي بر اندام فيل دست مي كشيدند. 

فيل در تاريكيكتاب، عزيز رفته از دست نوازنده   با پاياني تراژيكتنها راه موفقيت؛ افزايش مهارت ها
حسن لطفيهوشنگ نوشادكيوان ساكتخشايار قديري نژاد

م��ن اص��ال از اي��ن كار 
زش��ت و مبتذل كه در 
جامعه م��ان خيلي مد 
شده خوش��م نمي آيد؛ 
اينكه حضرات و نسوان 
به ظاهر اهل فرهنگ تا 
مي بينندت ب��ه رخت 
بكش��ند كه فالن كتاب را نخوانده اي؟ فالن 
نويسنده را نمي شناسي؟ و اگر جواب منفي 
باش��د چنان وااسفا س��ر مي دهند كه حس 
مي كن��ي از بي��خ بيهوده زنده اي. هميش��ه 
نخوانده هاي آدم بيشتر است و تازه تضميني 
هم نيست اگر بنده و شما از كتابي خوشمان 
آمده يا رويمان تاثير خاصي داش��ته، براي 
ديگ��ران هم چنين باش��د. ام��ا مي خواهم 
ب��راي خودم خ��رق عادت كن��م و بگويم به 
نظرم اگر كس��ي مي خواهد كار جدي كند 
در ادبيات يا دست كم مي خواهد كتابخواني 
حرفه اي باش��د بايد »عقايد ي��ك دلقك« 
را بخوان��د. از هاينريش ب��ل حرف مي زنم و 
رمان شاهكارش. »عقايد يك دلقك« با آن 
طنز گزنده و فحواي تراژيكش تا عمق وجود 
آدم رس��وخ مي كند. مثل اكثر داستان هاي 
بل، اين  يك��ي هم چن��د روز از زندگي يك 
ش��خصيت رو به اف��ول را رواي��ت مي كند؛ 
كمديني كه ديگ��ر نمي توان��د، بخندد و با 
تن��ي بيمار و دل��ي جريح��ه دار از رفتن زن 
محبوبش، حاال در فقر و فالكت دس��ت و پا 
مي زند و گذش��ته اش را م��رور مي كند. اين 
هنر بزرگ هاينريش بل اس��ت كه ماده  خام 
داس��تان هايش زندگي آدم هايي اس��ت كه 

ش��ايد ويژگي خاصي ندارند و بزنگاه آثارش 
هم زماني اس��ت كه آنها در بدترين وضعيت 
ممكن به سر مي برند. او به اين بهانه هميشه 
مي تواند مروري تاريخي داش��ته باش��د بر 
رخداده��اي سياس��ي و اجتماع��ي و بافت 
فرهنگي س��رزمين خويش. انگار هميش��ه 
مي خواهد بگويد چنين وضعيت اس��فباري 
حاصل چنين پيش��ينه تاريخ��ي هولناكي 
اس��ت. با اين هم��ه پروتاگونيس��ت هاي او 
هميش��ه جذاب و كاريزماتيك و شوخ طبع 
هس��تند. در اكثر كاراكتره��اي ماندگارش 
افسردگي غم انگيزي را مي توان رديابي كرد. 
هاينريش بل اين حزن و افسردگي را بدون 
اغراق و حت��ي بدون مكاش��فه در اليه هاي 
رواني شخصيت به ما ارايه مي دهد. قادر است 
با تراژدي هاي حيات شوخي كند و البته اين 

شوخي بيشتر از سر استيصال است تا از سر 
عصيان. از اينها گذش��ته اس��تادي عجيبي 
دارد در انتخاب ش��يوه روايت. اگر اقتضاي 
داستان باشد خطي و س��اده پيش مي رود، 
اگر نباش��د راهكارهايي ب��راي ايجاد تعليق 
ابداع مي كند و اگر هم بخواهد به س��يم آخر 
بزند، ش��روع مي كند به ش��وخي و طنازي. 
همان موتيف تماس هاي تلفني در »عقايد 
يك دلقك« و يا فرم زندگينامه در »سيماي 
زني در ميان جمع« خودشان براي آموختن 
فنون نويس��ندگي كفايت مي كنند. از »نان 
س��ال هاي جوان��ي« و »بيليارد در س��اعت 
نه و ني��م« هم البته نبايد غافل ش��د. نوبلي 
كه برد نوش جانش. شايس��ته ب��ود. يكي از 
شايسته ترين نويسندگان قرن بيستم و البته 

يكي از خالق ترين هاي شان.

در همين حوالي

جمعه گذشته در بابل مهمان اهالي داستان بودم. به ميزباني 
گروه داستان خواني تجربي و كتاب فروشي نشر چشمه و به 
بهانه  رمان من عصري داس��تاني با دوستان سپري شد. عصر 
خوبي بود و از شما چه پنهان، كمي هم پيش خودم شرمنده 
ش��دم. فكر نمي كردم آن همه ش��هروند مش��تاق داستان و 
ادبيات در بابل ببينم؛ آن هم نه كساني كه به قول اخوان ثالث 
دخيل بنداني بي خيال باشند بلكه جماعتي، كه عمق نگاه و 
كيفيت دانش شان از كالم شان هويدا بود. در همان جلسه، دوستي گفت)نقل به مضمون 
مي كنم( »ما خوشحاليم كه مي تونيم از تجربه  شما استفاده كنيم.« من به كلمه ها 
حساسم؛ خيلي زياد. نوبت كه بهم رسيد، گفتم »شما از واژه تجربه استفاده كردين، اگه 
اجازه بدين، من به جاش بذارم دانش.« و توضيح دادم كه حرف زدن از »تجربه«- در 
آن جا »تجربه حرفه اي«- براي كسي به پايه و مايه  من، بيشتر از آنكه نادرست باشد، 
مضحك است. حاال گيريم پانزده سالي باشد كه در هواي ادبيات حرفه اي نفس مي كشم 
و باز گيريم در اين طول و عرض جغرافيايي كه ما زندگي مي كنيم، سري دوزي 20 ساله ها 
و 30 ساله هاي »مجرب« راه افتاده باشد، اما من در اين آستانه 40 سالگي كه ايستاده ام، 
ديگر خوب مي دانم كه تجربه فرزند زيست است و زيست، توأمان كيفيتي عرضي و 
طولي دارد. هر قدر هم كه تجربه گرا باشي و زندگي را در عرض سپري كني، براي مجرب 
شدن به زمان هم نياز داري؛ حركت در طول زندگي. اگر اين سوءتفاهم »جوان هاي 
مجرب« -كه از جمله سوءتفاهم هاي ناشي از انقالب هاست- در جامعه  ما به وجود نيامده 
بود، حتما دانش اندوزي اهميت بيشتر و جايگاه مهم تري پيدا مي كرد. براي مطرح شدن 
در جامعه معاصر، آدم يا بايد دانش داشته باشد، يا تجربه. اگر بداني تجربه نياز به زمان 
دارد و ادعاي مجرب بودن در سن وسال جواني مضحكه اي بيش نيست)دوستي دارم 
كه مي گويد:»بعضي ها استادي بيش نيستند.«( آن وقت است كه براي مطرح شدن در 
حرفه و تأثيرگذاري در جامعه راهي جز دانش اندوزي برايت نمي ماند. البته مدعي تجربه 
بودن، كار راحت تري است. سري دوزي جوان هاي مجرب از همين رهگذر است كه راه 
افتاده؛ رفتار طبيعي و تنبالنه جامعه اي كه روزبه روز بيشتر از پويايي فاصله مي گيرد و 
ايستاتر مي شود. درست ترش اين مي بود كه ريش وگيس سفيدها از تجربه هاي شان 
مي گفتند و ما جوان ترها از دانش مان. و همه سعي مي كرديم ميراث تجربه را به دانش 
روز وصل كنيم و صورت بندي هاي نويي ارايه دهيم كه به كار زندگي معاصرمان بيايد. 
امروز اما دانش)و نه اطالعات يا محفوظات و نه آمار و ارقام ساختگي و بي ارزش( فرزند 
يتيم مانده جامعه ماست. نتيجه؟ همين چيزها كه هر روز مي بينيم و زندگي مي كنيم.

راوي زندگي شخصيت هاي رو به افولدانش يا تجربه؛ مساله اين است
متن در حاشيه 
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علي مسعودي نياكاوه فوالدي نسب

يكص��د و س��ي ويكمين نشس��ت از 
جلس��ات صبح پنجشنبه مجله بخارا 
به گفت وگو با استاد لوريس چكناواريان اختصاص 

يافته است.
لوريس چكناواري��ان در 21 مهر 131۶)13 اكتبر 
1937( در ش��هر بروجرد در اس��تان لرس��تان از 
پدر و م��ادري ارمني تبار به دني��ا آمد. پدرش اهل 
ارمنستان ش��رقي و مادرش اهل ارمنستان غربي 

بود. چكناواريان به عنوان آهنگس��از تاكنون بيش 
از 7۵ اثر ش��امل ۶ اپرا، ۵ سمفوني، 1 اوراتوريو، 1 
ركوئيم، آثاري در زمينه موس��يقي كر، موس��يقي 
مجلسي، موسيقي باله، پيانو و خوانندگي همچنين 
كنسرتوهايي براي پيانو، ويولن، گيتار، سلو و پيپا 
در كنار موس��يقي هاي متن فيلم س��اخته است. 
او بي��ش از 100 اثر با ليبل هايي مانند آرس��ي اي، 
فيليپس، اِمي و اي اس وي منتش��ر كرده است. در 

جلس��ه ديدار و گفت وگو استاد چكناواريان درباره 
اپراي رس��تم و س��هراب و ديگر آثارش��ان سخن 
خواهند گفت و به س��واالت دانش��جويان رش��ته 

موسيقي پاسخ مي گويند.
اين نشس��ت ساعت 9 صبح روز پنجشنبه يكم آذر 
ماه در خانه گفتمان شهر واقع در ميدان فلسطين، 
خيابان طالقاني غربي، ضل��ع جنوبي، پالك ۵14 

برگزار مي شود.

ديدار و گفت  و گو با لوريس چكناواريان


