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جيمز كامرون در جشنواره  سانتاباربارا لقب استاد سينما مي گيرد پل وندكاس، كارگردان سينما در 84 سالگي درگذشت 
از  بيش  به ساخت  موفق  هنري اش،  حيات  طول  در  كه  تلويزيون  و  سينما  كارگردان  وندكاس،  پل   ايسنا: 

100 اثر از جمله گجت شده بود در 84 سالگي درگذشت. 
وندكاس در مدت 50 سال فعاليت سينمايي اش كه از سال 1959 ميالدي آغاز شده است، 
روز پنج شنبه هفته گذشته در ماليبو ايالت كاليفرنيا با عالم هنر هفتم وداع گفته است. از جمله 
مطرح ترين فيلم هاي اين كارگردان سينما مي توان به اسلحه هاي باشكوه هفت محصول 1969 و 
»يك زن موسي را صدا كرد اشاره كرد. وندكاس متولد 20 سپتامبر 1925 در فيالدلفيا است و 
در ايام جنگ جهاني دوم در نيروي دريايي ارتش امريكا مشغول خدمت بوده است. او پس از 

فارغ التحصيل شدن از دانشگاه كلمبيا در سال 1957 با درام بورگالر وارد حوزه سينما شد.

ديگه اين كه
ژمايل  سابين  كارگرداني  به  نيلوفر  سينمايي  فيلم   
بخش  در  لبنان  و  فرانسه  ايران،  مشترك  محصول 
به  اتريش  وين  نوجوان  و  كودك  جشنواره  رقابتي 

نمايش درمي آيد. 
 سايت هزاركتاب امروز همزمان با روز كتابخوانی 
آنالين  مجله   می شود.  افتتاح  كتاب  هفته   آغاز  و 
هزاركتاب )www . 1000 ketab.com ( كه معرفی 
جزو  را  آنها  پيشنهاد  و  كتاب  انتشارات  تازه های 
اهداف اصلی خود قرار داده، شامل بخش های متعدد 

و متنوعی است.
 فاطمه معتمد آريا به همراه دو داور خارجي و دو داور 
ايراني آثار بخش صحنه اي يازدهمين جشنواره  بين المللي 

تئاتر عروسكي دانشجويان را بررسي مي كنند. 
با  عبدالهي  مختار  نوشته  هفت  داستان  مجموعه   
نشست  چهارمين  شود.در  مي  نقد  نويسنده  حضور 
فرشته  و  فرجي  محسن  مرواريد  انتشارات  ادبي 
و  داشت  خواهند  حضور  منتقد  عنوان  به  نوبخت 
نقد  است،  نويسنده  اثر  اولين  كه  را  مجموعه  اين 
يكشنبه روز  نشست  اين  كرد.  خواهند  بررسي   و 

 24 آبان 1388 ساعت 4 بعدازظهر در دفتر انتشارات 
مرواريد برگزار مي شود

منيژه  فالح،  كشن  سعيد  پور،  غريب  بهروز   
بخش  نشاط خواه  فرزانه  و  حاجيان  آزيتا  محامدي، 
صحنه اي هشتمين جشنواره سراسري تئاتر بانوان را 

داوري خواهند كرد.
سروده  نويسم  می  برايت  دنيا  آخر  تا  شعر  دفتر   
توسط  آبان  هفته جاری 25  بهرامی دوشنبه  عليرضا 
الدن نيكنام، علی عبدالهی و مهرنوش قربانعلی نقد 

و بررسی می شود.
 كتاب موسيقی ترانه جوانبخت با نام عشق شيرين 
شامل آهنگ های او برای پيانو و گيتار به سبك های 
كالسيك و مدرن همراه كتاب ديگرش با نام ماراتن 
)داستان   او  ادبی  آثار  و  فلسفه  شامل  فردا  توان  به 
و  نمايش نامه ها  مجموعه  ترجمه (،  و  ترانه  كوتاه، 

فيلمنامه های او  مجوز نشر گرفت.
 امسال جشنواره فيلم كوتاه استان آذربايجان غربی 
كه به همت دفتر اروميه انجمن سينماي جوانان ايران 
با  گذارد،  می   سر  پشت  را  خود  دوره  يازدهمين 
)دايكانی  من  مادران  همه  بلند  مستند  فيلم  نمايش 
من( به كارگردانی ابراهيم سعيدی و زهاوی سنجاوی 

كليد خورد.
 همزمان با روز جهانی فلسفه، دوره جديد كالس 
های آموزشی حكمت و فلسفه از سوی خانه فلسفه 
دكتر  فلسفی  و  حكمی  بنياد  همكاری  با  و  تهران 

سيداحمد فرديد برگزار می شود.

دهكده

كهنه كار  فيلمساز  و  بازيگر  ايستوود،  كلينت 
امريكايی به عنوان افتخاری فرمانده لژيون افتخار 

فرانسه نائل شد. 
ورايتی اعالم كرد در مراسمی كه روز جمعه 
اين  ساله   79 ايستوود  شد،  برگزار  پاريس  در 
رييس  ساركوزی  نيكال  از  را  افتخاری  عنوان 
در  ساركوزی  كرد.  دريافت  فرانسه  جمهور 
واسطه  به  ايستوود  از  عنوان  اين  اعطای  مراسم 
و  فعاليت  عرصه  در  ماندگاری  آثار،  كيفيت 
جهان  سراسر  تماشاگران  سرگرم سازی  قابليت 

ستايش كرد.
ايستوود دو سال پيش از سوی ژاك شيراك 
شواليه   عنوان   فرانسه،  وقت  جمهور  رييس 
بود  كرده  دريافت  را  كشور  اين  افتخار  لژيون 
و اكنون با دريافت عنوان فرمانده يك رده ارتقا 
يافته است. ايستوود در اين مراسم طی سخنانی 
نصيبم  بزرگ  افتخاری  گفت:  انگليسی  زبان  به 
و  هستم  فرانسه  سرزمين  عاشق  من  است.  شده 
فيلم های فرانسوی و احترامی كه مردم اين كشور 

نسبت به فيلم و سينما دارند را می ستايم.
در حاشيه اين مراسم ساركوزی به شوخی با 
ايستوود پرداخت و گفت: تعجب می كنم در اين 
را حفظ  اندام خود  تناسب  سال چگونه  و  سن 
 1802 سال  در  فرانسه  افتخار  لژيون  كرده ايد. 
توسط ناپلئون بناپارت پايه گذاری شد. اين نهاد 
نظامی،  علوم  فرهنگ،  هنر،  پيشگامان  سال  هر 
از سراسر  را  اجتماعی  فعاليت های  پايه و  علوم 
جهان به عضويت خود درمی آورد. پيشتر عباس 
كيارستمی سينماگر ايرانی به عنوان شواليه لژيون 

افتخار نائل شده بود.

ایستوود فرمانده 
 لژیون افتخار فرانسه شد

قابقهوهاي

عکس: حامد حقدوستبرداشت گل زعفران توسط كشاورزان

را دريافت  هاليوود جايزه  ويژه  جشنواره  سانتاباربارا  تهيه كننده  مطرح  ايسنا: جيمز كامرون، كارگردان و 
خواهد كرد. 

برگزار كنندگان جشنواره  فيلم سانتاباربارا روز جمعه اعالم كردند، جايزه  استاد سينماي معاصر 
امسال به جيمز كامرون، كارگردان سرشناس هاليوود اعطا خواهد شد. بيست وپنجمين جشنواره  
سانتاباربارا طي روزهاي چهارم تا چهاردهم فوريه برگزار خواهد شد و طبق اعالم قبلي، كوئنتين 
تارانتينو جايزه ويژه كرگ داگالس را دريافت خواهد كرد  خالق فيلم تايتانيك« همچنين جايزه  
ويژه  انجمن جلوه هاي ويژه امريكا را نيز دريافت مي كند. براساس اعالم اين انجمن، جيمز كامرون 

روز 28 فوريه طي مراسمي مورد تقدير ويژه قرار خواهد گرفت. 

نمايآخر

گزارشي از بازگشايي موزه موسيقي ايران 

شجریان: تا جواب نگيرم 
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اوقات شرعي امروزآب و هوا
اذان صبح
اذان ظهر

اذان مغرب
نيمه شب شرعي

05 : 12
11 : 49
17 : 17
23 : 06

05 : 19
12 : 00

17 : 36
23 : 19

ان
هر

ت

واز
اه

اهواز
اروميه

قم
یزد

 18
 3
 3
 7

 32
 17
 21
 21

 9
 2
 8
 4

 18
 15
 24
 19

تهران
مشهد
شيراز

اصفهان

همدان
رشت

خرم آباد
شهركرد

  -1      
12
7

0    

 16
 21
 22
 19

انتصاب به جای انتخاب
هنرمندان در صورت عملی شدن مصوبه دولت از فرهنگستان هنر می روند

جمهوري  كتاب  هفته   هفدهمين  افتتاحيه   مراسم 
بيست وششمين  شايستگان  از  تقدير  با  ايران  اسالمي 
 23 )شنبه،  عصر  نشر  خادمان  و  سال  كتاب  دوره  

آبان ماه( در كتابخانه  ملي برگزار شد. 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزير   - حسيني  محمد 
خود  سهم  به  بكوشيم  بايد  ما  گفت:  مراسم  اين  در   -
اين  در  ما  خطير  وظيفه   دهيم.  ترويج  را  كتاب خواني 
بر  وظايفي  چه  اينكه  است؛  مهم  بسيار  زمان،  از  برهه  
دوش ماست و ما چه انتظاري داريم. برنامه هاي خوبي 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگي  معاونت  در 
و  داخل  فرهنگي  دستگاه هاي  همه   و  شد  ديده  تدارك 
خارج دست در دست هم تالش كردند كه كمبودها را 

برطرف كنند. 
رييس   - اشعري  علي اكبر  همچنين  مراسم  اين  در 
سازمان اسناد و كتابخانه  ملي - گفت: جامعه اي كه دانايي 
را شعار مي كند و اينكه هر رفتاري بايد بر مبناي دانايي 
باشد، به آگاهي نياز دارد. مطالعه در همه  سطوح يكي از 
و  فرهنگ  وزارت  كه  سعيي  ماست.  جامعه   ضروريات 
باعث  آغاز كرده است،  اخير  ارشاد اسالمي در سالهاي 

رونق بيشتر نشر آثار فاخر مي شود. 

او با بيان اينكه امروز جاي ما در بسياري از كشورهاي 
دنيا خالي است، يادآور شد: به اين دليل، ناشران ما بايد 
مخاطبان خود را جهاني فرض كنند؛ زيرا ما بايد دانش 
و معرفت خود را به دنيا معرفي كنيم و پيام خود را به 
گوش جهانيان برسانيم. هنوز چهره  ما به عنوان جمهوري 
اسالمي در محافل دنيا ناشناخته است. ما اگر بتوانيم اين 
كار را بكنيم، شور و احساسي را كه نسبت به ايران وجود 

دارد، مي توان به يك حمايت خردمندانه تبديل كرد. 
وزارت  فرهنگي  معاون   - پرويز  محسن  همچنين 
گفت:  كوتاه  سخناني  در   - اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
دولت  تحوالت  و  تغيير  با  شد  مقارن  سال  از  بخشي 
انجام  زيادي  قوت  با  كار  حوزه ها  همه   در  اما  جديد؛ 
كه  هستيم  نهادها  عموم  مديون  را  موضوع  اين  كه  شد 
و  داشتند  همكاري  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با 
هماهنگ كننده  نقش  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  كتاب  حوزه   در  كه  افرادي  همه   از  من  كرد.  ايفا  را 
آنها  چه  مي كنم؛  تشكر  مي كشند،  زحمت  كتاب خواني 
چه  و  مي آورند  كاغذ  روي  به  را  فكرشان  محصول  كه 
و  صحافي ها  چه  و  مي كنند  چاپ  را  آن  كه  ناشراني 

صنوف وابسته به آن. 

گوشهوكنار

مراسم گشایش هفته  كتاب برگزار شد 

در  فرهنگی  انقالب  شورايعالی  روزان: 
تصويب  به  را  مصوباتی  خود  جلسه  آخرين 
و  ساختار  در  عمده ای  تحوالت  كه  رساند 
ايجاد  فرهنگستان ها  روسای  و  اعضا  تركيب 
واكنش  با  جديد  تصميم  اين  كرد.  خواهد 
فعلی  اعضاي  و  كشور  نخبه  هنرمندان  منفی 
فرهنگستان مواجه شد به گونه ای كه شنيده می 
شود در صورت اجرای اين مصوبه بسياری از 
آنان حاضر به ادامه همكاری با اين فرهنگستان 

نخواهند بود.
پيوسته  اعضای  وقتی  مهر  پنجشنبه 21  ظهر   
فرهنگستان هنر از سالن جلسات طبقه هفتم ساختمان 
مركزی فرهنگستان بيرون آمدند بهت و حيرت را 
می شد در چشمان اكثرشان ديد. خبری كه در انتهای 
انقالب  شورايعالی  جديد  مصوبه  شنيدند  جلسه 
فرهنگی در خصوص انتخاب رييس فرهنگستان ها 
و انتخاب اعضای مجمع عمومی بود. برمبنای اين 
مصوبه تغييراتی در اساسنامه فرهنگستان هنر داده 
شد كه عضويت درفرهنگستان و رياست اين نهاد 
را ازحالت انتخابی خارج و آن را به امری انتصابی 
تبديل می كند.  ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر به 
انتخاب اعضای مجمع عمومی يا به عبارتی اعضای 
پيوسته اختصاص دارد.بر اساس اين بند فرهنگستان 
دارای اعضای پيوسته، وابسته و افتخاری خواهد بود 
كه به پيشنهاد رييس فرهنگستان يا حداقل پنج تن 
از اعضای مجمع عمومی و تصويب اين مجمع، با 

فرهنگستان  به عضويت  فرهنگستان  حكم رييس 
پذيرفته می شوند وعضويت ايشان 4 سال خواهد 
بود. اين ماده بر اساس مصوبه شورايعالی انقالب 
فرهنگی به اين صورت تغيير يافت: افراد پيشنهادی 
برای عضويت در فرهنگستان ها به معرفی اعضای 
شورايعالی انقالب فرهنگی و يا خود فرهنگستان 
فرهنگی  انقالب  شورايعالی  تصويب  و  مربوط 
مصوب  علمی  معيارهای  و  ضوابط  براساس 
انتخاب می شوند.« ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر 
كه مورد اصالح قرار گرفته در باره انتخاب رئيس 
فرهنگستان هاست: رييس فرهنگستان از ميان سه 
پيشنهاد  به  كشور  برجسته  صاحب نظران  از  نفر 
مجمع عمومی و حكم رياست عاليه فرهنگستان 
می شود  منصوب  سال   4 برای  )رييس جمهور( 
در  ماده  اين  است.  بالمانع  وی  مجدد  انتخاب  و 
مصوبه اخير شورا به اين شكل تغيير يافته است: 
رييس فرهنگستان از ميان اعضای فرهنگستان، به 
پيشنهاد رييس جمهور و تصويب شورايعالی انقالب 
فرهنگی و با حكم وی برای يك دوره چهارساله 

انتخاب می شود.
به اين ترتيب رييس فرهنگستان كه تاكنون با 
پيشنهاد اعضای پيوسته انتخاب می شد ازاين پس 
توسط شخص رييس جمهور انتخاب خواهد شد. 
وسيع  تغيير  اصالحيه  دو  اين  شده  ساده  معنای 
در تركيب فعلی اعضای فرهنگستان ها با نظارت 
تحوالت  و  است  فرهنگی  انقالب  شورايعالی 

كامال اساسی در مجامع عمومی فرهنگستان ها و 
تغيير قطعی روسای فرهنگستان ها.

اما نظر اعضاي كنونی فرهنگستان هنر كه از 
جمله نخبگان مسلم جامعه هنری هستند نيز در 
اين زمينه شنيدنی است. در اين زمينه بهمن نامور 
مطلق، دبيركل فرهنگستان هنر اظهار كرد: مجمع 
فرهنگستان هنر چند روز پيش جلسه اي برگزار 
و  عجيب  تصميم  به  مربوط  مباحث  كه  كرد 
مطرح  آن  در  فرهنگي  انقالب  شوراي  غريب 
مي شود.  اعالم  بزودي  جلسه  آن  نتايج  كه  شد 
وي افزود: شوراي انقالب فرهنگي اختياراتي را 
رياست  و  خود  به  و  گرفته  هنر  فرهنگستان  از 
فرهنگستان  اعضاي  آن  طي  كه  داده  جمهوري 
در  مي كنند  تعيين  نهاد  دو  اين  را  آن  رياست  و 
صورتي كه سابق بر اين اعضاي فرهنگستان ها را 
هنرمندان  از  تشكيل شده  كه  فرهنگستان  مجمع 

طراز اول كشور تعيين مي كردند. 
وي با بيان اينكه هنرمندان با انتخابي بودن نه 
موافقند،  هنر  فرهنگستان  اعضاي  بودن  انتصابي 
انتظار  گفت: همگان از شوراي انقالب فرهنگي 
صيانت از فرهنگ و هنر كشور را دارند كه طبق 
آن اين شورا بايد اختيارات بيشتري به هنرمندان 

بدهد نه اينكه آنها را محدود كند. 
هنر  فرهنگستان  رياست  انتخاب  مطلق  نامور 

را يك امر مهم كه بايد بر عهده مجمع هنرمندان 
و  كرد  قلمداد  باشد  هنر  فرهنگستان   برجسته 
ادامه داد: اگر اين تصميم شوراي انقالب فرهنگي 
اجرايي شود بي شك ارتباط ميان هنرمندان و بدنه 

نظام و دولت از بين مي رود. 
در  عضو  هنرمندان  از  برخي  كرد:   بيان  وي 
چنانچه  كرده اند  اعالم  هنر  فرهنگستان  مجمع 
افرادي  يابد و  اختيارات فرهنگستان هنر كاهش 
خارج از روند سابق انتخاب شوند از فرهنگستان 

هنر جمهوري اسالمي ايران جدا خواهند شد. 
هنرمندان  جدا شدن  هنر  فرهنگستان  دبيركل 
بزرگ از بدنه نظام را به نفع هيچ كس ندانست و 

اين امر را ضربه اي عميق بر نظام عنوان كرد. 
اين استاد دانشگاه بر تاكيد مجمع فرهنگستان 
كرد  تاكيد  سياسي  مباحث  از  بودن  دور  به  هنر 
سعي  همواره  هنر  فرهنگستان  داشت:  اذعان  و 
كرده خود را از مباحث سياسي دور كند و مدعي 
هستيم كه با اين كار خود از فرهنگستان هنر در 

مقابل آسيب هاي احتمالي حفاظت كرديم. 
نامور مطلق در پايان گفت: فرهنگستان هنر يك 
اخير  تصميمات  و  است  فراجناحي  و  ملي  نهاد 
خود به خود نگاه به فرهنگستان هنر را سياسي 
عزيزی،  دكترمحمود  ديگر  ازسوی  مي كند. 
با  كشور  تئاتر  برجسته  كارگردان  و  پژوهشگر 

فرهنگستان  اساسنامه   در  تغيير  از  نگراني  ابراز 
هنر گفت: تاكنون ساختار فرهنگسرا به اين شكل 
بوده كه به اعضاي آن اجازه مي داد از ميان خود 
اين  از  باشد  قرار  اگر  كند،اما  انتخاب  را  فردي 
بگيرد،  خود  به  انتصابي  جنبه  موضوع  اين  پس 
و عملكرد  فرهنگستان  نمي دانم شكل و شمايل 
براي جامعه  اين  و  رفت  كدام سو خواهد  به  آن 

هنري كمي نگران كننده است. 
اين هنرمند تئاتر و عضو هيات علمي فرهنگستان 
هنر با بيان اين مطلب ادامه داد: فرهنگستان هنر در 
از  يكي  جامعه  پرفرازونشيب  سالهاي  اين  طول 
بوده  ما  اجتماعي  اتفاقات  بهترين  و  شايسته ترين 
ديگري  فرد  آن  فعلي  رياست  بجز  اگر  كه  است 
اين  به  اتفاق  اين  شايد  بود،  آن  امور  عهده دار 
صورت رخ نمي داد.  محمود عزيزي فرهنگستان 
هنر را يكي از دلگرمي هاي جامعه هنرمندان برشمرد 
منكر  نمي توانند  دشمن  و  دوست  كرد:  اضافه  و 
شايستگي هاي فرهنگستان هنر باشند و اين مكان در 
طول اين سال ها يكي از پرافتخارترين ساختارهاي 
بتواند  اميدواريم  بوده است كه  ما  فرهنگي هنري 
به عملكرد مثبت خود همچنان ادامه بدهد.  اين 
در حالی است كه ساير هنرمندان و اعضا پيوسته 
فرهنگستان همچون مجيد مجيدی، منوچهر طياب 
های  واكنش  جمعه  روز  نيز  احصايی  محمد  و 
داده  نشان  از خود  اين خبر  به  را نسبت  مشابهی 
اند.  تحيلگران معتقدند اگرچه اين مصوبه شامل 
اسالمی  جمهوری  های  فرهنگستان  تمام   حال 
می شود اما فرهنگستان هنر و عالقه هيات دولت به 
تعويض رياست كنونی آن دليل اصلی صدور آن به 

شمار می رود.

زوم

جمعه  شامگاه  ايران  موسيقي  موزه    روزان: 
)22 آبان ماه( با حضور هنرمندان موسيقي از نسل هاي 

مختلف پس از 7 سال بازگشايي شد. 
در مراسم افتتاحيه  اين موزه دكتر ايازي، سخنگوي 
ضمن خيرمقدم  سخناني  در  تهران  شهرداري 
مشكاتيان  پرويز  ياد  گراميداشت  و  حضار   به 
عنوان كرد: بازگشايي و افتتاح اين موزه توفيقي براي 
شهرداري است تا بتواند در خدمت اهالي فرهنگ و 
هنر باشد و وظيفه  خود را نسبت به هنرمندان انجام 
دهد.  در ادامه  اين مراسم پيام احمد محيط طباطبايي،  
رييس كميته  ملي موزه هاي ايران  قرائت شد و پس 
از آن علي مراد خاني ، مدير موزه  موسيقي ايران  به 
موزه  اين  بازگشايي  روند  درباره   توضيحاتي  ذكر 
مكرر  تشويق  با  مراسم  اين  ادامه   در  پرداخت.  
حضار استاد ابراهيم قنبري مهر ، سازنده  پيشكسوت 
سازهاي ايراني  در سخناني مطرح كرد: هنگامي كه 
محبت دوستان را مي بينم، دچار احساسي مي شوم 
كه نمي توانم آن را بيان كنم واقعا در برابر اين همه 
لطف احساس شرمندگي مي كنم و فكر مي كنم كه 
محبت همين دوستان است كه مرا تا به امروز در قيد 

حيات نگاه داشته است. 
آهنگساز  و  پژوهشگر  درويشي،  محمدرضا 
در ابتداي سخنانش از پرويز مشكاتيان ياد كرد و 

درباره  موزه موسيقي در سخناني مطرح كرد: اين 
ساختمان پيش از اينكه موزه  موسيقي باشد، در حال 
حاضر موزه  سازهاست و فعال شدن ساير بخش هاي 
آن نيازمند زماني طوالني تر است. حتي در بخش 
 سازها هم بايد بگوييم كه در حال حاضر تنها 20 تا
30 درصد سازهاي موجود در ايران در اين موزه 
وجود دارند، لذا الزم است كه در اين زمينه اقدامات 
كافي صورت بگيرد.  او در عين حال افتتاح موزه 
افزود:  و  دانست  فرخنده  بسيار  امري  را  موسيقي 
فرخنده تر از افتتاح اين موزه آن است كه ما در اينجا 
موزه اي زنده داشته باشيم نه اينكه با گورستاني از 
سازها مواجه باشيم. به همين دليل تجهيز بيشتر اين 
موزه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و الزم 
است كه مديران عرصه  هنر و موسيقي به حمايت از 
اين مركز بپردازند، چرا كه ما خواهان تجهيز بيشتر 

اين موزه هستيم. 
درويشي در ادامه به بحث درباره  سازها پرداخت 
و گفت: شايد تاكنون بيشتر از سازها به عنوان وسايلي 
براي تفريح ياد شده باشد و مردم هم به همين دليل 
به درك درستي از ساز نرسيده باشند. اما ساز عالوه 
بر نواختن موسيقي جنبه هاي ديگري دارد. امروزه 
حتي خود جامعه  موسيقي ايران هم بدون توجه به 
نظر نهادهاي ناظر با نمونه هاي متعددي از آنچه كه به 

عنوان موسيقي پخش مي شود مخالف است. براي ما 
اين مهم است كه ساز چه مي نوازد و به همين دليل 
بنده معتقدم كه بايد به اين موضوع توجه بيشتري 
داشته باشيم. در ادامه اين برنامه محمدرضا شجريان 
، رييس شورايعالي موسيقي گفت: استاد قنبري مهر 
به دليل منش بزرگوارانه اي كه دارند خيلي كم درباره  
خود صحبت مي كنند، اما بنده زماني افتخار شاگردي 
ايشان را داشته ام و بايد بگويم كه اين چراغ را او در 
دل من زنده كرده است. بنده مدتي مزاحم اين مرد 
بزرگوار بودم و مطالب بسياري از او ياد گرفته ام، اما 
همين حجم هم تنها يك درصد از چيزهايي است 
كه او گفته بود.  شجريان ادامه داد: اخيرا هنگامي كه 
ديدم ديگر كسي به طور جدي ساز و ساز جديد 
نمي سازد تصميم گرفتم كه يكبار ديگر به ساخت و 
ساز بپردازم تا ديگران هم شروع كنند. باالخره يك 
يا چند ساز جديد ساخته شود تا اركستر هاي ما هم 

كمي متنوع تر شود. 
به  ادامه  در  موسيقي  خانه   شورايعالي  رييس 
اشاره  موسيقي  موزه   در  سازش  چندين  حضور 
كرد و گفت: واقعا نمي دانم كه اين چه جسارتي 
است كه سازهاي بنده در كنار سازهاي استاد قرار 

گرفته اند. واقعا اين سازها مانند ترقه اي مي مانند كه 
در كنار يك توپ قرار گرفته است، اما اگر با اين 
وجود اين سازها را ارائه كرده ام دليلش آن است كه 
مي خواسته ام كاري براي موسيقي كرده باشيم. اين 
صحبت من از روي خودنمايي نيست و تنها دوست 
داشته ام كه كاري كرده باشيم و اكنون هم جادارد 
از تمامي افرادي كه در راه اندازي مجدد اين موزه 
همكاري داشته اند تشكر كنم.  در بخش پاياني اين 
مراسم فرهاد فخر الديني افتتاح اين موزه را اقدامي 
اين كار  بسيار شايسته دانست و گفت: اي كاش 
كمي زودتر انجام مي شد، وقتي عزيزان و رفتگان را 
به ياد مي آورم و اينكه آنها چقدر زحمت كشيده اند 
و ما هيچ تصوير متحركي از آنها نداريم، افسوس 
مي خورم.  فخرالديني در پايان صحبت هايش هم 
به نداشتن سالني براي كنسرت هاي موسيقي اشاره 
برگزاري  براي  سالني  هم  هنوز  ما  افزود:  و  كرد 
كه  اميدوارم  بنده  و  نداريم  موسيقي  كنسرت هاي 
اين مساله مورد توجه مسووالن مختلف قرار گيرد.  
پس از صحبت فخرالديني، مراد خاني _ مدير موزه  
موسيقي _ از دردست احداث بودن سالن كنسرتي 
با ظرفيت 5هزار و 700 نفر در تپه هاي عباس آباد 

خبر داد. 
در اين مراسم همايون خرم، داريوش پيرنياكان، 
مجيد  كياي،  ميالد  ساكت،  كيوان  سرير،  محمد 
درخشاني، سهيل محمودي، عبدالحسين مختاباد، 
و  هنرمندان  از  جمعي  و  عسگرپور  محمدمهدي 
اساتيد موسيقي ايران حضور داشتند و در نهايت 
افتتاحيه  جلسه   سخنرانان  صحبت هاي  از  پس 
از  بازديد  به  گروه  دو  در  مراسم  اين  حاضران 
موزه  موسيقي ايران پرداختند. درحال حاضر موزه 
موسيقي در بخش هاي مختلفي مانند سالن نمايش 
تصويري،  و  صوتي  آرشيو  موزه،  گنجينه  سازها، 
سالن اجرا و استوديوي ضبط موسيقي )در دست 
ساخت(، كتابخانه خصوصي، كارگاه نمايش مراحل 
سازها،  بهينه  نگهداري  ويژه  انبار  ساخت وساز، 
بخش  و  كافي شاپ  مكتوب،  محصوالت  مخزن 

سمعي و بصري فعال است. 
محمدرضا شجريان در حاشيه مراسم افتتاح موزه 
ابراز خرسندي از بازگشايي اين موزه  با  موسيقي 
گفت :  فكر مي كنم افتتاح اين موزه قدم بسيار خوبي 
است و هسته اوليه اي است كه بايد آبياري شود تا 
به هدف برسد. البته  ما هنرمندان كه در هر زمينه اي 
براي كارهاي موزه حضور داريم و مردم عالقه  مند 
هم با استقبال خود به ارتقاي موزه كمك خواهند 
كرد.  وي خاطر نشان كرد: اگر مسووالن به عالقه 
مردم و هنرمندان توجه كنند و با ما در زمينه بسط 
و گسترش اين موزه همكاري كنند ، قطعا موزه  اي 
بسيار خوب خواهد بود و من مثل هميشه اميدوارم.  
سازمان هاي  به  بارها  تاكنون  افزود:   پايان  در  وي 
گوناگون براي افتتاح موزه و كارهاي مختلف رجوع 
كرديم و اگر الزم باشد باز هم  به آنجا خواهيم رفت 

و تا جواب نگيريم ساكت نخواهيم نشست.


