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مجسمههایم
در شهرداری محبوس است

پرویز تناولی مجسمه ساز پیش کسوت در گفت وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی برآمادهسازی شرایط
برای نمایش آثار وی در شهر ،میگوید :اگر محلهای مناسبی در اختیار من بگذارند حتما مایل هستم مجسمههایم در شهر نصب شود .بیشتر
مجسمههای من در شهرداری محبوس مانده و تمام تالشم این است که آنها را دوباره به من بازگردانند.

...

لذت شعر
پاییز دیگری است ،بهاری نیامده است
با لشکر پیاده سواری نیامده است
عشق است موج گمشده خاطرات من
این موج لحظهای به کناری نیامده است
در پاسخ سوال دل از عشق باز هم
این عقل نابه کار به کاری نیامده است
میخانهای پر از تب و تابم که مدتی است
سمت من خراب خماری نیامده است
ای دل چه کردهای که پساز سالها هنوز
در خانهات نمازگزاری نیامده است؟
در ایستگاه یخ زده خاطرات من
یاری نیامده است ،قطاری نیامده است
دیگر به حرف پنجرهها اعتبار نیست
پاییز دیگری است ،بهاری نیامده است
امیر علی سلیمانی

***
گله دارم گله از نحسی اقبال خودم
میدوم پشت سر مرگبه دنبال خودم
من شمردم به سر انگشت خودم سی سال است
دادهام وعده امسال به هر سال خودم
چون کالفی که به دندان گرهاش باز نشد
چشمت انداخت مرا بازبه چنگال خودم
هیچ کس بیشتر از من به خودم راست نگفت
شدهام آینه عبرت امثال خودم
سایه ظهر تموزم که به هر جا رفتم
شدم از چرخش خورشید؛ لگد مال خودم
دور تادور مرا این همه دیوار گرفت
کاش یک پنجره هم بود فقط مال خودم
آرزوهایم اگر دورتر از دست من است
میکشم منت پرواز هم از بال خودم
توبه از عشق مکافات خودش را دارد
این منم ..من که شدم باعث اغفال خود م سعید تقی نیا
***
یکی نبود و یکی بود و من مقابل اویم
شروع قصهبغض پلنگهای گلویم
دوباره او تو نبودی که با فرار پلنگی
مسیر آمدنت را به دست اشک بشویم
پساز تو من خفه ام در دهان مردم این شهر
و مثل پچپچ مشکوک رازهای مگویم
من خراب همین جا»
«صالح کار همین جا ِ
ببخش حضرت حافظ که باز مست سبویم
که اوست وحشت بدمستی تمام غزلها
فرشتهای که تفنگی نشانه رفته به سویم
تو عاقلی و مبادا که در مزارع قلبت
جوانهای زده باشم که عاشقانه برویم
بیا و تخت مرا با تنت به ماه بچسبان
م مجتبی فدایی
که من کالفهام از این پلنگهای پتوی 

چرا هنرمندانی مثل همایون شجریان و سیروان خسروی کنسرت شان را لغو کردند

همدردیبا مردمیا ...؟

گروهادبوهنر-کنسرتهنرمندانکشوررویدورلغو
افتاده است .بعد از لغو پرحاشیه کنسرت سیروان
خسروی به درخواست خــودش ،چند روز پیش
روابط عمومی کنسرت نمایش«سی» اعالم کرد
که به سبب مساعد نبودن شرایط اجتماعی و
خاصوویژهبودن«سی»،اینپروژهبهحالتانتظار
درمی آید تا در روزگاری بهتر و با نگرانی های
کمتر بــرای مــردم به اجــرا درآیــد .این
خبر در حالی منتشر شد که از
قبل ،شایعه هایی درباره لغو
فعلی این کنسرت نمایش
شنیدهمیشدوتغییراتی
در حــوزه کــارگــردانــی،
نویسندگی و همچنین
بازیگران و محل اجرا
به وجود آمده بود .حال
بــعــد از لــغــو کنسرت
سیروان خسروی و به
حالت انتظار درآمــدن
کنسرت نمایش سی،
شائبههاییمطرحشدهاست
که می خواهیم هم به پاسخ آن ها
برسیموهمبررسیکنیمکهآیالغو
کنسرت،آخرینراهاست؟
▪لغو کنسرت راهـــی بــرای
خوشحالکردنمردم؟!

ســـیـــروان خـــســـروی خــبــر لغو
کنسرتش را در صفحه اینستاگرام
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باروکردناسنادومجوزبرگزاریکنسرتشاعالمکردوبعدهممدعیشدعالوه
بر از دست دادن سود  12سئانس کنسرت 150 ،میلیون تومان خسارت لغو
اجرا را هم خودش به سالن پرداخت میکند ولی شرافتش را به منافع شخصی
نمیفروشد .این خبر در ابتدا مورد استقبال برخی مردم قرار گرفت ،آن هم در
روزهایسختیکهایران در غم بیآبی خرمشهر وآبادان بود .حال خوباین خبر
زیاددوامنیاورد.صفحهرسمیماکانبندباکنایهبهلغوکنسرتسیروانخسروی
نوشت«:ماترجیحمیدیمدوساعتشادیوحالخوبروازهواداراموندریغنکنیم
وازعوایدکنسرتهابهآدمهاینیازمندبدیم.باکنسلکردنیکبرنامهدوساعته
هیچاتفاقینخواهدافتادوبایدبگیمکهاهلکارهایتبلیغاتیهمنیستیم».البته
زانیار ،برادر سیروان خسروی هم اعالم کرد به احترام مردمی که بلیت خریدند و
به شادی نیاز دارند ،کنسرتش را اجرا میکند و علیرضا طلیسچی هم اعالم کرد
کهبهجایلغوکنسرت،بخشیازدرآمدآنراصرفخریدآبآشامیدنیبرایمردم
خرمشهرمیکند.شائبههاازهمینجاشروعشد.ازاینکهبهترنبودکنسرتاجرا
میشد ،سود اجرای آن به برنامههای خیریه میرسید و منت ضرر میلیونی لغو
کنسرتبهناممردمتمامنمیشد؟یااینکهبهترنبوددراینبرههسختاقتصادی،
سقفقیمتبلیتهااز 180هزارتومانبهمقدارمتعادلتریمیرسیدومردماین
طورخوشحالمیشدند؟
▪شایدروزگارمهربانترنشد،راهدیگریپیداکنید

محبوبیت زیاد «همایون شجریان» ،ارادت او به مردم ایران و اهالی گروه «سی»
برکمتر کسی پوشیده است ،همین طور محبوبیت «سیروان خسروی» به عنوان
خواننده سبک پاپ و راک .به همین دلیل میخواهیم به همایون عزیز و سیروان
خسروی بگوییم که اجــرای کنسرت در روزهایی که مــردم شرایط سختی را
می گذرانند شاید تنها دلخوشی کسانی باشد که دلخوشی دیگری ندارند.
می توان مانند لوریس چکناواریان ،رهبر ارکستر موسپید کشورمان ،درآمد
کنسرت تولد  80سالگی خود را به کودکان کار اهدا کرد ،مانند حامد همایون
که هنوز برخی سبک خواندنش را به شوخی می گیرند ،کنسرت را برگزار کرد
و عوایدش را به زلزله زدهها تقدیم کرد یا مانند رضا صادقی که درآمد حاصل از
فروشآلبوم«شببارونی»رابرایکمکبهساختمدرسهکودکانکاراختصاص

داد،عملکرد.یامانندمجیدخراطهادرنیمهشبیبا
یک نوازنده دوره گرد در خیابان و برای شادی مردم
کنسرتشبانهگذاشتیامانندمهدییراحیبهکوره
آجرپزیرفتوبرایکودکانیکهازکودکیباخشت
و گل آشنایند ،بساط یک خوشحالی شبانه چید .با
این حساب کسی حاضر می شود در یکی از
سالن های پایین شهر کنسرت بگذارد
و مردم را خوشحال کند؟ به هر حال
لغو کنسرت ،آخرین راه اســت و
راههای خوشحال کردن مردم
بسیار.
در آخر به نظر می رسد این
گــونــه رفــتــار هنرمندان
بیشتر شبیه یک شو آف،
بـــــرای مــنــحــرف کـــردن
افــکــار عــمــومــی از تــرس
فـــــروش نــرفــتــن بلیت
کنسرت هایشان باشد.
الــبــتــه بــرکــســی پوشیده
نیست که هزینههای اجرای
یک کنسرت نمایشی باالست
وبرایتامیناینهزینههابایدبلیت
کنسرت فــروش بــرود امــا ایــن دلیل
موجهینیستکهبهجایبیانواقعیت،
بر سر مردم منت گذاشت و دلیل لغو را
همدردی با آن ها بیان کرد .در صورتی
که قصد کسی همدردی با مردم باشد،
راه ه ــای بهتری وجــود دارد که در باال
ذکرشد.

▪به لشکر منت گذاران اضافه نشوید
دوهفتهبعدازخبرلغوکنسرتسیروانخسروی،کنسرتنمایش«سی»باایندلیلبهحالتانتظاردرآمدکهبهتراستمردم،
واقعیاینتصمیم،شائبهمنتگذاشتنبرسرمردمآنهم
بعدهادرحالوروزخوشتریبهتماشای«سی»بنشینند.فارغازدلیل
ِ
درحالیکهتصوربرخیهاایناستکههنرمندهاازترسفروشنرفتنبلیتهایشاندراینشرایطاقتصادی،کنسرتهایشان
را لغو میکنند ،تقویت شد .به طوری که رامین صدیقی مدیر موسسه نشر موسیقی «هرمس» و تهیهکننده ،در واکنش به خبر
لغوکنسرتنمایشسیدرصفحهشخصیاشنوشت«:درروزگاریکهشرایطاقتصادیمناسبنیستنبایدبهکسانیخرده
گرفتکهازانجامدادنیکپروژههنرییااجرایآنانصرافمیدهند،بههرحالبسیاریازهمینراهارتزاقمیکنندوالزماستحداقلامیدواریهایی
برایبازگشتسرمایهفکری،زمانیومالیشانداشتهباشند.هرچندکنارکشیدنشایدسببکاهشبیشترشادابیدرجامعهوافزایشهمینرخوت
شود اما به هر حال نباید هم توقع داشت که کسی از اندوختهاش ،بدون انتظار بازگشت ،هزینه کند .حداقل انتظار این است که با شهامت این را عنوان
کنیم و منت انجام ندادن یک کار را بر سر همان انسان هایی که مشکل معیشتی دارند ،نگذاریم .از مسئول گرفته تا منصوب ،به اندازه کافی بر سر
شهروندان این مملکت منت گذاشته اند و در ازا ،هیچ چیز هم بهشان ندادهاند .شما دیگر به صف لشکر منتگذاران اضافه نشوید .برای چندمین بار
استکهازایناخبارمیشنوموازبرخیمطبوعاتیهاهمواقعاگلهدارمکهچنیناخباریرااشاعهمیدهندبیآنکهآنرانقدکنند».

...
اخبار

تجلیل از 5هنرمند در جشنواره آواها و
نواهای رضوی
سومین جــشــنــواره آواهـــا و
نواهای رضــوی با تجلیل از
پنج هنرمند و ذاکر و با حضور
 22گــروه موسیقی برگزار
می شود .به گــزارش روابــط
عمومی انجمن موسیقی
ایــــران ،سومین جشنواره
آواها و نواهای رضوی به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تهران و همکاری بنیاد بین المللی امام
رضا (ع) ،معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بنیاد رودکی و انجمن موسیقی استان تهران  29 ،28و
 30تیر برگزار می شود که در بخش رقابتی ،آهنگ سازی
تنظیم قطعات مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد و در
و
ِ
بخش غیررقابتی و اجرایی ،گروه هایی در حوزه موسیقی
نواحی ،موسیقی ردیــف دستگاهی و موسیقی ملل به
اجرای برنامه می پردازند .معاون هنری سینمایی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران با اشــاره به
حضور همه اقوام ایرانی در این جشنواره و ارائه آثار ،ادامه
داد :موسیقی آیینی با محوریت امام رضا (ع) مایه وحدت
اقوام ایرانی است و این یک فرصت ارزنده است که باید از
آن بهره جست .معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان تهران گفت :در جشنواره امسال ،در
بخش تجلیل از هنرمندان و ذاکران رضوی که در گذشته
آثاری را تهیه کرده اند از جمله «شاهین فرهت» و «فردین
خلعتبری» در تولید و آهنگ سازی آثار فاخر رضوی« ،سید
حمیدرضا حسینی» در تولید موسیقی آیینی و مذهبی،
«سید قاسم موسوی قهار» در مدیحه سرایی« ،محمد
علیزاده» در موسیقی پاپ و «علی کریم شجاعی» به عنوان
کهن سالترین نقارهزن کرمان تقدیر میشود.

خواننده معروف بازداشت شد
برنده جایزه گرمی سال  2012به علت کتک زدن یک
عکاس ،خبرساز شد .به گزارش ایران آرت ،کریس براون،
خواننده مشهور آمریکایی پس از کنسرتش در یک کلوب
شبانه با یک عکاس درگیر شده و او را کتک زده است.
عکاس مدعی است که براون با مشت به صورت او زده است.
پیش از این نیز کریس براون سال  2009به خاطر کتک
زدن نامزدش ریحانا خبرساز و در دادگاه مقصر شناخته
شد .او در سال  2013هم به علت کتک زدن یک مرد در
خارج از هتلی در واشنگتن دیسی به تیتر رسانهها تبدیل
شد .این خواننده  29ساله آمریکایی در سال  2012برنده
جایزه گرمی برای بهترین آلبوم آر.اند.بی شد.
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