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شهرام و حافظ ناظری
«ناگفته» را به کانادا میبرند

پساز اجرای تور کنسرت «ناگفته» در ایران به زودی کنسرت ناظریهاهمراه با برخی هنرمندانموسیقی جهان در پنج شهر کانادا به اجرا
درخواهد آمد.به گزارش ایسنا ،ناظریها امیدوارند که با اجرای این کنسرت ها بتوانند اشعار موالنا را با نوعی موسیقی که تلفیقی از شرق و غرب
است به گوش جهانیان برسانند .این کنسرتها در تاریخ  13اکتبر از شهر «اتاوا» آغاز خواهد شد و در  28اکتبر در ونکوور به پایان خواهد رسید.

...

لذت شعر
آخرین آوایم را دریا شنید
آخرین بیکسیام را
در کلبهای سپری کردم
که تو مرا بوسیدی در آن
مرا ببخش
از این که در را پشت سرت بستم
مرا ببخش
با گلهایی که برایم آوردی
بهار را به خانهام راهندادم
ببین!
زمین میچرخد
تا ما دنبال جای پاهایی که رفتهاند
نباشیم
ادریس بختیاری

***
شده یک روز اشک هایت را در میان غبار بگذاری؟
عمق چشمانت ،با نگاهت قرار بگذاری؟
تا رسیدن به ِ
شده یک روز با تمام وجود بروی تا به ماه تکیه کنی؟
دست یخ بسته زمستان را ،توی دست بهار بگذاری؟
درمیان حضور آدمها که جهان دورخویش میچرخد
یک دقیقه تمام قلبت را خارج از این مدار بگذاری؟
ِ
سمت رقص خدا و نیلوفر
بروی تا شعور فاصلهها،
بار سنگین لحظهها را از روی دوشت کنار بگذاری؟
این خیابان به مرگ نزدیک است ،دارد از اتفاق میافتد
کاش قبل از عبور در ذهنش ،یک غزل یادگار بگذاری
ثمانه مصدق

***
این روزها
که تنها
باد راهگم میکند
«در» زخمِ تنهایی است که دهان باز میکند
این روزها غم را
با مادرم
اشتباه میگیرم
تو نیستی و چه دروغ بزرگی را جار میزنند:
شهر در امن و امان است
برگرد
شب بوها را از اتاقم ببر
کافی است گل سرت را روی طاقچه بگذاری
برگرد
در چارچوب در بایست و لبخند بزن
تا نقاشی را زیر سوال ببری
چیزی نگو فقط برگرد
به رویم نیاور...
فقط برگرد
مهدی آخرتی


...
ادبی

نسخه انگلیسی رمان های گرافیکی
شاهنامه ای منتشر می شود
نــشــر انــگــلــیــســی «مــــارکــــوزیــــا» نــســخــه انــگــلــیــســی
مجموعه رمان های گرافیکی «جمشید» نوشته اشکان
رهگذر را منتشر می کند .به گــزارش مهر ،رمان های
گرافیکی «جمشید» به عنوان پیش درآمدی برای پویانمایی
سینمایی «آخرین داستان» در استودیو هورخش تولید
شدند .ایــن مجموعه چهار جلدی که تاکنون سه جلد
از آن در ایــران منتشر شده با برداشتی آزاد از شاهنامه
فــردوســی ،قصه دوران پادشاهی جمشید را به تصویر
می کشد .نشر«مارکوزیا» که دفتر اصلی آن در لندن است
و به شکل تخصصی از سال  2005در زمینه انتشار رمان
گرافیکی (گرافیک نوول) و کمیک فعالیت می کند ،این
مجموعه رمان را به شکل آنالین در سایت آمازون و دیگر
سایت های معروف فروش کتاب آنالین و به شکل فیزیکی
در کشورهای انگلیسی زبان از جمله آمریکا ،انگلستان
و استرالیا منتشر می کند«.آخرین داستان» نخستین
پویانمایی بلند سینمایی استودیو هورخش است که به
روایت قصه ضحاک ،کاوه آهنگر و آفریدون میپردازد.

نویسنده«باشگاه مشت زنی» خانه خراب شد
چاک پاالنیک نویسنده «باشگاه مشت زنی» گفت شاید
مجبور شود خانهاش را بفروشد تا بتواند برای مشکالتی که
درآژانسادبیاوایجادشدهاست،راهیپیداکند.بهگزارش
مهربهنقلازآسوشیتدپرس،درحالیکهیکیازحسابداران
آژانسادبیپاالنیکدستگیرشده،اینموضوعفشارزیادی
بهویواردکردهاست.دارینوب،حسابداریاستکهدرماه
می امسال به دلیل استفاده از موقعیت شرکت برای پنهان
کردناختالسیچندمیلیوندالریدستگیرشد.اینکارمند
از سال 2001در آژانس منهتن کار میکرد و رفتار متقلبانه
ویازسال 2011شروعشد.پاالنیکپیشترنیزگفتهبودبه
دلیل وضعیت پیش آمده نزدیک است ورشکسته شود.وی
اکنون در مصاحبهای گفته است که همه وضعیت او بستگی
بهقراردادبعدیداردکهچقدربتواندازقراردادبعدیاشپول
درآورد .هنوز معلوم نیست این حسابدار چقدر پول از کدام
حسابهااختالسکردهاست.

...

معرفی چند داستان و رمان درباره تروریست های غرب کشور به بهانه شهادت  11بسیجی در مریوان به دست گروهک تروریستی

داستان الله های وطن

کیانوشگلزارراغب
یـــکـــی از مـــعـــروف تـــریـــن و
مشهورترین کتاب های چند
سال اخیر درباره گروهک های
تروریستی مستقر در مرزهای
غربی کشور« ،شنام» است که
خاطرات کیانوش گلزار راغب
از چند مــاه اســـارت بــه دست
گــروهــک تــروریــســتــی کومله
کردستان اســت .کتاب شنام
در  12فصل به خاطرات آزاده
دوران دفاع مقدس ،کیانوش
گــلــزار راغـــب در زنــدان هــای
کومله کردستان می پردازد که
از5مرداد 1360تا 18شهریور
 1361به طول انجامیده است.
شنام را ســوره مهر چاپ کرده
اســـت و در هــمــان زمــــان نیز
استقبال زیــــادی از آن شد.
کــیــانــوش گــلــزار راغـــب کــه در
شهرستان اســدآبــاد همدان
زنــدگــی مـــی کـــرده ،بــا وجــود
مــخــالــفــت خـــانـــواده بــا کمک
بــــرادرش بــه جبهه ها اعـــزام
می شود و در اولین عملیات که
در آن برای نخستینبار سربازان
سپاه اســام از مرزهای عراق
عبور می کنند و بخشی از خاک عراق را به
دســت می گیرند ،شرکت می کند .کتاب
شنام ،خاطرات و روایت بسیار زیبای کیانوش
گلزار راغب از خاطرات زمان جبهه رفتن و
اسارت و آزادی از اسارت است.

مسافرانجادههایسرد
مجیدمحبوبی
«مــادر یک دفعه از جا بلند شد .چــادرش را
به کمرش بست و از درشکه پایین پرید و به
طرف مرد خیز برداشت .داد و بیداد پدر به
جایی نرسید .مادر دست به بیخ کمرش برد
و دستش را به طرف مرد گرفت.
بــا صـــدای شلیک گلوله هایی کــه مــادرم
پی درپی زیر پاهای مرد خالی می کرد ،اسب

شیهه کشید و وحشت زده فرار کرد و درشکه
را با خودش برد .من و سلما جیغ کشیدیم و
پدر با هرچه توان داشت افسار اسب را محکم
گرفت ،کشید و داد زد .قلبمان داشت از جا

را برای برقراری امنیت ،به روستای «برهان»
در شهر بوکان می فرستند .حمید در حین
خدمت ،ضمن آشنایی با پیچیدگی ها و
مشکالت خدمت رزمندگان در کردستان در
مقایسه با جبهه های جنگ
با عــراق ،با حــوادث و وقایع
گوناگونی مواجه می شود
که به گفته دوستانش ،هرگز
در جبهه های جنگ با عراق،
اتفاق نمی افتد .او در یکی
از حمله های گروه «کومله»
بــه پــایــگــاه شــان ،بــه اســارت
درمی آید و توسط شورشیان
به مراکز استقرار آنان در عراق
منتقل و زندانی میشود .وی
در دوران اسارت همراه دیگر
زندانیان رنج زیادی میکشد
و به دختری از اعضای کومله
بــه نــام «گــــاره» عالقه مند
مــی شــود و داســتــان بــه این
ترتیب ادامه مییابد.

مهمانصخرهها
محمدغالمحسینی

کنده میشد .اقرار میکنم که تا آن روز نه من
و نه سلما و نه پدرم ،مادر را نشناخته بودیم»...
این بخشی از کتاب مسافران جادههای سرد
است .کتابی که ما را به سال  60و بحبوحه
جنگ ایران و عراق و درگیری های داخلی
کردستان می برد« .ائلشن» شخصیت اول
داستان به خاطرات گذشته میرود و ما را نیز
با خود همراه میکند.
مجید محبوبی تجربه های زیستی اش را
به رشته تحریر درمـــی آورد تا
خواننده را با اقلیم کردستان و
این مردم مظلوم آشنا کند و در
کتابش به خوبی خط کومله ها
و دم ــوک ــرات ه ــا را از مــردم
غیرتمند کرد ،جدا میکند.
این کتاب 152صفحه ای را
نشر کتابستان معرفت منتشر
کرده است.

ای ــن ب ــار راوی کــتــاب ،یک
خــلــبــان اس ــت کــه بــه دســت
گروهی که خود را دموکرات
کرد می خواندند ،به اسارت درآمده است.
او در کتاب مهمان صخره ها به روایت دوران
اسارت خود به دست این گروهک پرداخته
است.
در معرفی ایــن کتاب در پایگاه اینترنتی
سوره مهر آمده است :توصیف های دقیق و
هیجانانگیز این خلبان از تعقیب و گریزهای
هوایی در آسمان که بخش نسبت ًا زیادی از
کتاب را تشکیل می دهد ،از جذابیت های

عبورازبرهان

پیک خبر
روایت سرممیز اداره کتاب از سانسور

هیچ کجای دنیا مانند ایران درباره خیانت
رمان نوشته نمی شود

گروه ادب و هنر  -هنوز در این مرز و بوم ،در باغ شــهادت باز اســت و در گوشــه و کنار این میهن جان بر کفانی هســتند که برای
پاسداری از کشور جانشان را فدا میکنند .خبر کوتاه بود و دردناک 11.بسیجی و پاسدار در حمله وحشیانه جمعه شب گروهک
تروریستی پژاک به شهادت رســیدند .نکته جالب این که شــهدای این حادثه از هموطنان عزیز اهل سنت کشورمان و در حال
پاسداری از آب و خاک این سرزمین بودند.به بهانه شهادت این عزیزان ،روزنامه صبح نو ،تعدادی از کتابهای داستانی و رمان
با موضوع جنایات گروهک های تروریســتی خصوصا در غرب کشــور را معرفی کرده اســت که در ادامه با تعدادی از آن ها آشنا
میشوید.

ُشنام
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شد؛ موهای سرش را تراشیده و ناخن دست
و پایش را کشیدند تا به امــام خمینی (ره)
توهین کند امــا او شهادت را به زندگی با
ذلــت ترجیح داد .زندگی نامه ایــن شهید
واالمقام با عنوان کتاب «سمیه کردستان»
به قلم «مهدیه شادمانی» نوشته شده است؛
با توجه به گذشت  30سال از زمان شهادت
ناهید فاتحی کرجو ،تحقیق درباره آن توسط
محمدعلی مردانی شش ماه به طول انجامید
و بسیاری از منابع آن با سختی های فراوان
مصاحبه کردند.
خاص این کتاب است.
هــمــچــنــیــن راوی ایــــن کــتــاب خــاطــره،
اطالعات خوبی از دوران اسارتش به دست
دموکراتهای کرد ارائه میدهد و رفتارهای
تند ،نامعقول و غیرانسانی این افراد را بیان
میکند.
آشنایی با مشکالت یک کاپیتان در شرایط
جنگ و بیان روابط حاکم بر حزب دموکرات
و کردهای آن منطقه ،بر جذابیت این کتاب
خاطره میافزاید و آن را خواندنیتر میکند.
پایان کتاب نیز به اسناد و عکسها اختصاص
دارد .خلبان محمد غالمحسینی راوی
کتاب با شروع جنگ در شهرهای مختلف
مأموریت هایی را برعهده می گیرد امــا به
دست کردهای دموکرات اسیر میشود.

عصرهایکریسکان
کیانوش گلزار راغب

از آقــــای کــیــانــوش گــلــزار راغــــب ،کتاب
دیگری درب ــاره کومله منتشر شــده است.
او ایــن بــار خــاطــرات آقــای امیر سعیدزاده
درب ــاره شیوه اعــدام بسیجی ها و شهدای
گمنام به دست کومله را روایــت کــرده که
توسط سوره مهر منتشر شده است .کتاب
«عصرهای کریسکان» خاطرات دالور کرد
امیر سعید زاده (سعید سردشتی) است که
بیش از شش سال در زندان های ضد انقالب
کومله و دموکرات شکنجه شده است.
او تقریب ًا تنها نجات یافته از زنــدان مخوف
کریسکان است و بقیه همبندیهای او اعدام
شده اند .با خواندن این کتاب با سرنوشت
غم انگیز هموطنان کرد آشنا می شوید و به
عمق توحش و پستی ضد انقالب
دمــوکــرات و کومله پی می برید
آن چنان که در می یابید حتی
جنایت های صــدام و داعــش در
برابر آن هــا ناچیزند .کریسکان
منطقه ای در کــوه سنجاق در
کــردســتــان عـــراق و مــقــر اصلی
حزب دموکرات ایران بوده است.
سعیدزاده دوران اســارت چهار
ساله خود را ،در منطقه کریسکان
گذرانده است.

شرفخاک
مهدیخدادادی
این کتاب درباره گروههای کرد سنی وفادار به
جمهوری اسالمی است که توسط نشر نارگل
منتشر شــده اســت .شهید داوود مجیدی،
نوجوانی  16ساله است که در سال  62به
جبههمیرودودرعملیاتوالفجر 4مفقوداالثر
میشود و پیکر شهیدش بعد از هشت سال به
کشوربازمیگردد.
ایناتفاقبسترداستان«شرفخاک»راتشکیل
می دهد .قهرمان داستان «کاک صالح» یک
ُکرد سنی مذهب عراقی است که خود ،داوود
را با تن مجروح از مهلکه جنگ به روستا باز
میگرداند اما متأسفانه داوود با ورود به روستا
بهشهادتمیرسدوکاکبهخاطراینکهپیکر
داوود به دست کومله و دموکرات ها نیفتد،
تصمیم میگیرد پیکر شهید مجیدی را جایی
غیرازقبرستانروستادفنکند.
داستان «شرف خاک» در جهت تقویت روحیه
وحــدت بین ِفـ َـرق اسالمی و قومیت ها ،ارج
نهادنبهروحیهایثاروازخودگذشتگی،تعریف
واقعیغیرتوارائهتصویریازمحبتکردهای
عراق و عالقه آنها به انقالب اسالمی به رشته
تحریر درآمده و شهید داوود مجیدی مثل نخ
تسبیح،مسببتحققایناهدافاست.

سمیهکردستان

رضاصادقی

مهدیه شادمانی

رمان «عبور از برهان» نوشته
رضا صادقی به موضوع اسارت
تــا رهــایــی شخصیتی بــه نام
«حمید» مــی پــردازد .حمید،
رزمنده بسیجی است که برای
حــضــور در جــنــگ تحمیلی
عراق علیه ایــران ،می خواهد
به جبهه های جنگ در جنوب
کشور برود اما طبق دستور ،او

یکی از مهم ترین کتاب ها درباره
جنایات گروهک ها زندگی نامه
نــاهــیــد فــاتــحــی ک ــرج ــو اســت
کــه بــه دســت گــروهــک کومله به
شهادت رسید.
او دخــتــر  16ســـالـــه ای ب ــود که
11ماه توسط ضدانقالب شکنجه

آلبوم «همایون شجریان» آماده انتشار شد

شعر عرفان پور آدم را خلع سالح می کند

«ودود موذن زاده» خواننده کنسرت آذری گروه خطایی

آلبوم "ایران من" به آهنگسازی سهراب
چهره ها
پــورنــاظــری و خوانندگی همایون
خواننده سنتی
شــجــریــان در مـــاه جــــاری منتشر
می شود .آن طور که سهراب پورناظری اعالم کرده،
چــاپ و تکثیر "ای ــران مــن" حــدود دو هفته به طول
می انجامد و پس از آن آلبوم جدید سهراب و همایون در
دسترس مخاطبان خواهد بود .به گزارش ایران آرت" ،مقدمه
قالب"" ،تصنیف قالب"" ،آواز من کجا"" ،تصنیف خوب شد"" ،مقدمه نوروز"،
"نوروز خوانی"" ،تصنیف نوروز"" ،تصنیف ابر بهار"" ،کمانچه"" ،مقدمه آواز
اسفندیار"" ،تصنیف اسفندیار" و "تصنیف ایران من"  12قطعه این آلبوم
هستند .در این آلبوم تعدادی از نوازندگان موسیقی کشور و تعدادی نوازنده
خارجی نیز حضور دارند و بخش هایی از ضبط این پروژه در کشورهای ترکیه
و آمریکا انجام شده است.

مرتضی امیری اسفندقه در مراسم
چهره ها
رونمایی و نقد مجموعه شعر
شاعر
«تــمــاشــایــی» ســــروده میالد
عرفان پور ،ضمن اشاره به این که با انتشار این
اثر ،کتاب خوبی به ادبیات معاصر تقدیم شد،
گفت :میالد عرفان پور دمــت گــرم .به گــزارش
فارس ،وی افزود :صحبت کردن درباره شعر همیشه
دشوار بوده است چون شعر بیشتر از آن که تعریف شود ،تعریف کننده
است .اگر مخاطب رو در روی آن قرار بگیرد ،جهان را معرفی و دنیای
فکرش را شاعر برای مخاطب نمایان می کند .شعر میالد ،مخاطب را
سریع خلع سالح می کند و سالح تازه به او می دهد .اسلحه را گرفته و
در واقع به مخاطب صالحیت می دهد .شعر او ابتدا مخاطب را تخریب
می کند و سپس بنای تازه ای برای او می سازد.

گروهموسیقیخطاییباهمراهی«ودود
چهره ها
مؤذن زاده» در تاالر وحدت ،کنسرت
خواننده سنتی
آذریبرگزارمیکند.بهگزارشروابط
عمومی بنیاد رودکـــی ،گــروه موسیقی خطایی به
خوانندگی «ودود مؤذن زاده» نوزدهم مردادماه در تاالر
وحدت اجرا میکند .در این کنسرت که به تهیهکنندگی
موسسه فروغ فلق نوزدهم مــرداد ماه در تاالر وحدت برگزار
می شود ،قطعاتی از جدیدترین آثار و قطعات نوستالژیک از موسیقی آذری با
همراهی گروه خطایی اجرا میشود .در این کنسرت ،رامین بلندقامت نوازنده
کیبورد،حامددانشورنوازندهویولن،پویاعصمتینوازندهتار،قادرزارعینوازنده
کالرینت ،سعید محمودیان نوازنده کمانچه ،سونار نجاری نوازنده تار ،علی
خاتونینوازندهقوشانقاره،نازیالباباپورهمخوان،سئودامارالباشیهمخوانو
حسینقاسمیهمخوانهنرنماییمیکنند.

...
هنری

عکس های دوره قاجار حرم رضوی در موزه
بـه مناسـبت دهـه کرامـت ،نمایشـگاه عکس هـای قاجـاری از حـرم مطهـر
رضوی در موزه گرمابه پهنه سـمنان بر پا شـد .به گزارش ایسـنا ،با مشـارکت
موزه ملک و مـوزه گرمابه پهنه سـمنان ،این نمایشـگاه که شـامل عکس های
قدیمـی از حـرم مطهـر رضـوی در دوران قاجاریـه اسـت ،در مـوزه پهنـه برپـا
شـده است.
با توجه به ظرافت خاص سبک معماری اسالمی و ایرانی ،تنوع بافت قدیم

حرم مطهر رضوی و در عین حال سادگی بنا ،معنویت خاصی را در قاب
تصویر روایت کرده است.
 25تابلوی عکس قاجاری حرم رضوی در این مجموعه به نمایش گذاشته
شده است .عالقه مندان می توانند تا پایان هفته ،از این نمایشگاه دیدن
کنند .موزه گرمابه پهنه در مجاورت راسته بازار قدیم شهر سمنان واقع شده
است و بیش از  600سال قدمت دارد.

ناماسماعیلامینیبیشترباشعر
و نقد شعر ،همراه بــوده است.
شاعری کم حاشیه و منتقدی
صریح که نظرات قابل توجهی
در حوزه شعر داشته و البته خود
نیز دستی در کار شعر طنز دارد.
امینی اما به تازگی در گفت وگویی یک ساعته با مجله ادبی
بنیادشعروادبیاتداستانی،بهصراحتدربارهادارهکتابو
سانسورکتاب-تعبیریکهاصرارداردبایدبهجایممیزیاز
آن استفاده کرد -صحبت کرده است تا برای اولین بار ،یکی
از سرممیزان اداره کتاب وزارت ارشاد با اذعان به مسئولیت
خود و با تاکید براین که وقتی در این موضع فعالیت میکنی
باید تبعات آن را بپذیری ،درباره این اداره و سازوکار حاکم
برممیزیکتابصحبتکند.
امینی در این گفت وگو سانسور کتاب را حق حاکمیت
نمیداند و تاکید میکند ممیزی و سانسور حق عرف حاکم
بر جامعه است چرا که حاکمیت ها و دولت ها دایم در حال
تغییرهستنداماعرفجامعهخیر.
وی در ادامه با اشاره به این که ناشران معتبر در کشور ،خود
دارای گروههای ارزیابی کیفی و محتوایی هستند ،از طیف
ناشران به عنوان کاسب یاد می کند که بیشترین هیاهو در
بازارکتابدربارهممیزیراصورتمیدهند.
این شاعر همچنین با بیان این که خیلی از آثار داستانی که
برای کسب مجوز به ارشاد میآید ،رمان نیست بلکه به تعبیر
وی «الفی شلفی» است ،تصریح می کند :در هیچ کجای
دنیا مانند ایران درباره خیانت و بی بندوباری رمان نوشته
نمی شود یا اگر می نویسند با این غلظت نمی نویسند .در
دنیا کسانی که این دست آثار را می نویسند نام مشخصی
دارند .به آنها میگویند هرزهنگار ،نه نویسنده .ناشرشان
هم مشخص است.
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی بررسی این دست آثار
در اداره کتاب می گوید :در بخش شعر ،به طور مشخص
قانونی داریــم که اگر اثری موجب وهن شعر بود ،اجازه
انتشار پیدا نمی کند .کاربرگ های قانونی ما هم در این
زمینهها محرمانه نیست و در اختیار ناشران است.
امینی در ادامه این گفت وگو بیشترین مطالبات از اداره
کتاب را سیاسی و نه فرهنگی بر می شمارد و می گوید:
بسیاری از ناشران و نویسندگان ما از منظر فضای ذهنی
سیاست زده هستند و ذهنشان خط کشی شده است .ما
هیچ فهرست سیاهی از کلمات و ناشران در اداره کتاب
نداریم.

...

موسیقی

فدراسیون فوتبال باز هم دنبال گروه سرود!
فدراسیون فوتبال ایــران ،قصد دارد سرود جدیدی را
برای تیم ملی فوتبال ایران در بازی های جام ملت های
آسیا آماده کند .به گزارش مهر ،حضور تیم ملی فوتبال
ایران در جام جهانی  2018روسیه سبب شد فدراسیون
فوتبال ایــران تصمیم به اجــرای برنامه های فرهنگی
بگیرد و برای تیم ملی سرود حماسی بسازد .همکاری
فــدراســیــون فوتبال بــا بنیاد فرهنگی هنری رودکــی
باعث ساخت چند قطعه موسیقی بی کالم و با کالم به
آهنگ سازی بابک زرین و تعدادی دیگر از هنرمندان،
توسط ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و با
خوانندگی ساالر عقیلی شد .تجربه ای که اگر برای مردم
ایــران چندان جذاب نبود اما برای مسئوالن فرهنگی
فدراسیون ،لذت خاصی داشت .مدیران فدراسیون قصد
دارند این اقدام را برای رقابت های جام ملت های آسیا
نیز تکرار کنند .معاونت فرهنگی فدراسیون ،شعر مربوط
به این سرود را نیز آماده کرده اند و می خواهند همین
سرود را در همکاری با یکی از مراکز موسیقی کشور اجرا
کنند .فدراسیون فوتبال در تالش است تا حامی مالی
هم برای این اقدام فرهنگی پیدا کند اما هنوز موفق به
این تفاهم نشده است.

فضانورد آلمانی در فضا آهنگ نواخت
«کرفت ِورک» به شنیدن آهنگ های ماورایی او
طرفداران َ
عادت دارند اما این بار یکی از آثار او در  400کیلومتری
بــاالی سطح زمین اجــرا شــد .به گــزارش فــارس بــه نقل
از واشنگتن تایمز  ،ویدئوی ارسالی از آژانس فضایی اروپا،
فضانورد آلمانی «الکساندر ِگرست» را در حال نواختن
آهنگ «افتادن» در اجرایی زنده از ایستگاه بین المللی
فضایی نشان می دهد .این فضانورد با استفاده از تبلت
(سینت سایزر مجازی) دوئت سال  1978کرفتورک با
عنوان «آزمایشگاه فضایی» را در فضا نواخت تا مخاطبان
روی زمین را خوشحال کند .الکساندر اولین فضانوردی
نیست که در فضا می نوازد« .کریس َهدفیلد» فضانورد
کانادایی نیز در سال  2013آهنگ «اودیسه فضایی»
دیوید بوئی را بر فراز مسافت  400کیلومتری زمین
نواخت .متاسفانه «ران مک ِنیر» فضانورد آمریکایی که
قرار بود در زمان گردش به دور محور زمین در فضا با ساز
ساکسیفون ،آهنگی از «ژان میشل ژار» آهنگ ساز شهیر
فرانسوی و خالق موسیقی فیلم «محمد رســول ا »...را
«چ ِل ِ
نجر» به همراه
بنوازد ،در تراژدی سقوط فضاپیمای َ
دیگر فضانوردان جان خود را از دست داد.
CMYK

