ادبیات وهنر
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عاشقانه جدید خواننده«ماه و ماهی»
در راه است

حجت اشرف زاده از انتشار تک آهنگی با شعری از امید صباغ نو و آهنگ سازی محمد محتشمی خبر داد .به گزارش صبا ،حال و هوای این قطعه
عاشقانه است اما زمان مشخصی برای انتشار آن اعالم نشده است .خواننده «ماه و ماهی» اضافه کرد«:به نظر من چیزی که این روزها شاید کمی
حال مردم کشورمان را با این شرایط اقتصادی و اجتماعی خوب کند ،همین آهنگهای عاشقانه است».

...

انتشاربدون اجازه مولف آثارهنرمندان فقیدکشورمان ،صدای خانواده شان را درآورده است

لذت شعر
ادبيات شايد نتواند
جلوی جنگ و خونريزی را بگيرد
شايد نتواند
از مرگ يك كودك جلوگيری كند
ولی می تواند كاری كند
كه دنيا به آن فكر كند...
و کسی نمی داند
چقدر فرصت باقی ا ست
جبران گذشته کنیم...
تا
ِ
دستم را بگیر!...

***

***

بازارشامحقوق مولف

گروه ادب و هنر  -حفظ حقوق مولف در ایران ،مغلوب ضعف نظارت هاست و کپی رایت مانند خوره به جان دنیای ادب و هنر افتاده است.
هرچند این تضییع حقوق در کشورمان ،موضوع جدیدی نیست اما در این روزها به اوج خود رسیده و صدای عظیم زرین کوب برادر زنده
یاد «عبدالحسین زرین کوب» نویسنده کتاب های «دو قرن سکوت» و «پله پله تا مالقات خدا» ،رضا خرم فرزند «همایون خرم» آهنگ
سازوخوانندهفقیدکشورمانوآناپناهیدخترزندهیاد«حسینپناهی»رادرآوردهاست.آنهامعتقدندآثارعبدالحسینزرینکوبو
همایونخرمبیاجازهوغیرقانونیمنتشرواشعارزندهیاد«حسینپناهی»تحریفوجعلمیشودوازطرفیهیچنهادیپاسخگویاین
رفتارهانیست.بهنظرمیرسدنبودنظارتوحفظحقوقمولف،هرروزوارد ُبعدجدیدیازدنیایادبوهنرمیشودودامنهوسیعتری
پیدامیکند.جریانیکهبیشترگریبانگیرهنرمندانفقیدکشورمانمیشود،پیشترنیزبرایشعرهایاحمدشاملو،فروغفرخزادو
حسینپناهیاتفاقافتادهاست.عظیمزرینکوبورضاخرم،دلپردردیازاینندانمکاریهادارندکهدرادامهآنهاراخواهیدخواند.

ژان پل سارتر

مارگوت بیکل

اعتراف میکنم ،غمگینم
دیر زمانی است که پنجر ه روحم را نگشودهام
اقرار میکنم ،غمگینم
مثال مادر یک زندانی
مثال همسر بیو ه یک شهید
و مثال یک یتیم کوچک.
من اقرار میکنم که غمگینم
در زمانی که اندو ِه ما را انکار میکنند
و مجبورمان میکنند بیلبوردهایی باشیم
برای لذت و قدرت.
اعتراف میکنم غمگینم
و هیچ نمیخواهم جز
مرام المصری
ن
توقف رودخان ه خو 
***
بر سر دو راهی به دنیا آمد
آن جا که عقل و عشق به هم می پیوندند
و حاال تخیل...
آدونیس
ت
به خود می بالد که یک ولگرد اس 
***
عاشق که می شوی
تمام جهان نشانه معشوقه ات را دارند
یک موسیقی زیبا
یک فنجان قهوه تلخ
یک خیابان خلوت و ساکت
به آسمان که نگاه می کنی
کبوترانی که پرواز می کنند
همه تو را امید می دهند
حتما که نباید هدهد خبری بیاورد
گاهی کالغی هم از معشوقه ات پیام دارد
جهان عاشقی زیباست آن قدر زیباست
که آواره شدنش هم زیباست
مردن در عاشقی هم زیباست
محمود درویش

...
ادبی

داستان نویسی زنان ،صبری پیامبرانه
می خواهد
در میان نویسندگان زن ،آثاری قابل توجه و پر فروش وجود
دارد که نشان می دهد نویسندگی هرگز جنسیت بردار
نیست .این نظر آناهیتا آروان ،نویسنده مجموعه «پسرم
قدش بلند است» و برنده جایزه ادبی پروین است .آروان
جا نزدن زنها در عالم نویسندگی را بسیار مهم خواند و
گفت :زنان بیشتر از مردان درگیر مسائل روزمره و عاطفی
زن
زندگی شخصی خود می شوند ولی همیشه در وجود یک ِ
زن داستاننویس زندگی می کند فرقی
داستاننویس ،یک ِ
ندارد چه کار میکند و کجاست؟ ولی در هر شرایطی که
هست و هر کاری که انجام می دهد در وجودش همیشه یک
نویسنده ،زنده است که باید تالش کند او را در هر شرایطی
پیگیرانه ،حرفهای و خستگیناپذیر زنده نگه دارد و این
موضوع صبری پیامبرانه میطلبد اما شدنی است.
این نویسنده به ایرنا گفت :یک نویسنده زن باید بداند تالش
هایش بی نتیجه نمی ماند ،اتفاق خوب در هر زمانی که
باشد خواهد افتاد ،اثر او دیده و خوانده خواهد شد و او در
مواجهه با جهان مخاطبانش قرار خواهد گرفت.

معرفی نامزدهای ایرانی نوبل ادبیات کودک

درنشستیکهدرمحلانجمننویسندگانکودکونوجوان
برگزار شد ،نامزدهای جایزه آسترید لیندگرن به عنوان
نوبل ادبیات کودک معرفی شدند .در این نشست ،فریدون
عموزاده خلیلی به پیشینه جایزه آسترید لیندگرن اشاره
و بیان کرد :این جایزه از سال  ۲۰۰۲میالدی به نام و یاد
نویسندهسوئدی که ۹۰سالزندگی و آثارارزشمندی خلق
کرد ،بنیان گذاری شده است .در همه کارهای لیندگرن،
یک نگاه انسانی به مسائل و رنج های کودکان و نوجوانان
دنیا ،آرزوها ،نیازها و رویاهایشان به چشم می خورد.
به گزارش مهر ،او با اشاره به مالک های انتخاب انجمن
نویسندگان کودک و نوجوان گفت :ما توجه داشتیم که آثار
نویسنده های انتخابی ،بومی باشند ،از ساختار درست،
جهان بینی قوی و متفاوت و کیفیت باال برخوردار باشند
و آرزوها و رؤیاهای کودک و نوجوان را بازگو کنند .ترجمه
شدن کارها به زبــان های دیگر و قابل فهم بــودن آن ها
هم اهمیت داشت .با توجه به همه این موارد ،به جمشید
خانیان به عنوان نویسنده و علی اصغر سیدآبادی به عنوان
مروج کتاب رسیدیم.

گالیه های فرزند آهنگ ساز فقید

دل ُپر عظیم زرینکوب از وضعیت انتشار آثار برادرش

یک قطعه همایون خرم حاشیه سازشد
فرزند زنده یاد همایون خرم ،آهنگ ساز و نوازنده
شناخته شده موسیقی ایــران از شکایت به مراجع
قضاییپیرواستفادهبدوناجازهبرخیخوانندگاناز
آثارپدرشخبرداد.
رضا خرم ،فرزند زنده یاد همایون خرم در گفت وگو
با مهر ضمن انتقاد شدید از روند فزاینده استفاده
بدون اجازه برخی هنرمندان از آثار بزرگان موسیقی
کشورتوضیحداد:موضوعاستفادهبدوناجازهازآثار
موسیقاییپدرماززمانحیاتویشروعشدکهگاهی
برخیخوانندگانبینامونشانباسلیقهخودوبدون
اجازهپدربهانتشارکارهایخوداقداممیکردندوبدتر
این که سازمان صدا و سیما نیز به پخش کارها ،بدون
هیچ مجوزی اقدام می کرد این در حالی بود که پدرم
نیزبهشدتازاینموضوعناراحتبود.
ویادامهداد:وقتیپدرمازدنیارفت،منبهنمایندگی
از خانواده ایشان بارها از طریق رسانه ها خواهش
کردم تا آن دسته از هنرمندانی که مایل به استفاده از
آثار پدرم هستند حتما با هماهنگی نماینده قانونی
زنده یاد همایون خرم و با دریافت مجوز برای تولید
کارهایشان اقدام کنند ،حتی چندی پیش نیز متنی
را منتشر و پیرو آن اعالم کردم برای استفاده از آثار
پدرم،فقطنمایندهقانونیپدرمیتواندبهصدورمجوز
استفادهازآثارایشاناقدامکند.ایندرحالیاستکه
طیایندوران،دفترموسیقیوزارتفرهنگوارشاد
اسالمیبهترینهمکاریراباخانوادهاستادهمایون
خرم داشت و تا زمانی که هنرمندان از ما مجوزی
نداشتند،برایصدورمجوزکارهااقدامنمیکرد.
خرم اظهار کرد :به تازگی فردی به نام م .ع که من به

ب زرینکوب را منتشرمیکند
هرکه بخواهدکتا 

عظیم زرینکوب از
گرانی کتاب ،کتاب
نخواندنونشربدون
اجـــازه کتابهای
ع ــب ــدال ــح ــس ــی ــن
زریــنکــوب انتقاد
دارد و مـیگــویــد:
نظارتی وجود ندارد
وهرکس،هرکاریدلشمیخواهدانجاممیدهد.
عظیم زرینکوب  -بــرادر عبدالحسین زرینکوب
 در گفتوگو با ایسنا ،دربــاره وضعیت انتشار آثارعبدالحسینزرینکوبگفت:کتابهایزرینکوب
درانتشاراتسخن،علمیوامیرکبیرچاپمیشود.
 ۱۵کتاب از کتابهای پرحجم زرینکوب زیر نظر
انتشارات امیرکبیر منتشر میشود که هرازگاهی
چاپ میشوند .بقیهاش را انتشارات سخن و علمی
چاپمیکنند.
اوبابیاناینکهدقیقانمیداندکتابهادرچاپچندم
هستند ،افزود :آنطور که ناشران میگویند یکی از
کتابهای زرینکوب که به چاپ پانزدهم یا بیستم
رسیده ،کتاب «پله پله تا مالقات خدا» درباره افکار،
اندیشهوزندگیموالناست.
زریـنکــوب با بیان اینکه کتابخوانی ما ضعیف
اســت ،تصریح کــرد :االن نسخه بیشتر کتابها در
گوشیهای موبایل موجود است ،حتی یکی ،دو تا از
کتابهای زرینکوب را برای من فرستادهاند مانند
«دو قرن سکوت»« ،پله پله تا مالقات خدا» و «شعله
طور» .هیچکسی مسئول این کارها نیست و هرکه

هیچعنوانشناختی
ازاوندارمونمیدانم
از دفــتــر موسیقی
م ــج ــوزی دریــافــت
کــرده اســت یا خیر،
آهنگ خاطره انگیز
«توایپریکجایی؟»
را با تنظیم بسیار بد
و بی کیفیت ،آن هم بدون اجازه ما در فضای مجازی
منتشرکردهکهواقعاهمهخانوادهپدرمراعصبانیکرده
است .فارغ از این که این قطعه به هیچ عنوان در درجه
کیفیمطلوبیقرارندارد،ماجرابرایمناینجاناراحت
کننده می شود که وی بدون دریافت هیچ مجوزی ،به
انتشار اثر اقدام کرده است و من نمی دانم ایشان با چه
انگیزهایچنیناقدامیراانجامدادهاست؟
فرزندمرحومهمایونخرمدربخشدیگریازصحبت
های خود تصریح کرد :من در روزهای اخیر ،پس از
انتشار این قطعه و برخی دیگر از قطعه هایی که بدون
مجوز ما منتشر شده اند ،لطمه روحی بسیار زیادی
خوردهامچراکهبرخیدوستانفکرمیکنندبندهدر
ازایدریافتمبلغیاهزینهای،بهراحتیمجوزانتشار
آثار پدرم را صادر می کنم و جالب این که به قدری من
را بابت این اقدام نکرده سرزنش می کنند که کار به
توهینوتهمتکشیدهاست.
وی تاکید کرد :این اهانت قطعا ،اهانت به فرهنگ
این کشور است و من حتما از طریق مراجع قضایی
بــرای رسیدگی به این اقــدام اهانت آمیز ،پیگیری
خواهمکرد.

برامنتشرمیکند،هرکسیدلش
دلشبخواهدکتا 
بخواهد س ـیدی میکند و هیچ نظارتی هم روی
چاپ کتاب وجود ندارد .نمیدانم واقعا چه بگویم.
این کتابها به صورت پیدیاف درآمده است بدون
اینکهاجازهبگیرند.
برادرعبدالحسینزرینکوبباانتقادازگرانیکتاب
گفت :آنقدر قیمت کتاب زیاد است که کسی کتاب
نمیخرد .من بیشتر اوقات کتابهای زرینکوب را
مجانیدراختیاردانشجوهاقرارمیدهم کهاستفاده
کنند.یکدانشجوکهنمیتواند ۶۰یا۷۵هزارتومان
پولکتاببدهد .خودمانآنزمانکتابراسهتومان
میخریدیم ،تازه اگر میخواستیم جلد کنیم یک
تومانهمپولجلدمیدادیم.اوضاعیاست.
اودرادامهخاطرنشانکرد :رادیووتلویزیونهمدراین
زمینهکارینمیکنند.
عظیمزرینکوبتأکیدکرد:بایدبزرگانرابهجوانان
بشناسانیم ،طوری نشود که اگر از کسی پرسیده شد
پدر زبان فارسی کیست؟ بگوید نمیدانم .فردوسی
شناسنامه هر ایرانی است ،فردوسی تاریخ مملکت
ماست .چرا نباید او را بشناسند؟ موالنا و حافظ هم
همینطور.ظرف ۱۰۰سالاخیر ،اینهمهبزرگدر
دانشگاههاحضورداشتندازعالمهقزوینی،تقیزاده،
فروزانفر ،همایی و نفیسی بگیرید تا االن ،اگر بگویم
مثنوی هفتادمن کاغذ میشود .اما کو؟ چه کسی
اینها را میشناسد؟ هر وقت ناشر پول داشت این
کتابها را چاپ میکند .اینقدر هم قیمت را گران
میگذارندکهکسینمیتواندآنهارابخرد.االنهم
دیگربدتراست.

«ری را» عشق اول و آخرم بود

شعر انقالب ،فقط شعر سیاسی نیست

واکنش فرزین به محلکنسرت خیابانی

دوست دارم صدایم ماندگار شود

نـــدیـــم گـــورســـل پــژوهــشــگــر و
چهره ها
داستا ننویس ترک با سیدعلی
شاعر
صالحی گفتوگو کرد .او پرسید
که آیا شخصیت «ری را» وجــود خارجی داشته و
صالحیاینطورپاسخداد«:ریراهمسروعشقاول
و آخر من بود که فوت کرد .من بعد از ریرا ،عشق را
تجربه نکردم .عشق یک بار اتفاق می افتد ».به
گزارش ایسنا ،سید علی صالحی ثبات را یک ضعف
زبانی دانست و بیان کرد «:این نشان میدهد که ما
در زبان توسعه پیدا نکردهایم ،یعنی ما در حوزه کلمه
و زبــان رشد نکرد هایم .تصور کنید در لندن آثار
شکسپیر را برای نسلهای جدید ترجمه میکنند
اما زبان ما آنقدر راکد مانده که نیازی به ترجمه
ندارد».

میالد عرفان پور در میزگرد« شعر
چهره ها
تراز انقالب اسالمی» با اشاره به
شاعر
وجـــود ســه ن ــوع تــعــریــف از شعر
انقالب اسالمی به تسنیم گفت :نگاه اول به شعر
انقالب اسالمی ،تاریخ محور و واقعه محور و نگاه دوم
مربوط به بازه زمانی سال  57تا کنون است .مهم
ترین و بهترین تعریفی که میشود از شعر انقالب
ارائه کرد ،شعری است که مبتنی بر گفتمان انقالب
اسالمی و در چارچوب ارزشهای انقالب باشد .با
اینتعریفازشعرانقالب،همهموضوعاتیکهانسان
در زندگی خود با آن سر و کار دارد در شعر انقالب
میگنجد؛ به عبارت دیگر ،شعر انقالب محدود به
موضوعات به خصوصی نظیر شعر سیاسی و دفاع
مقدس نیست.

فــرزاد فرزین به خبر «کیش؛ مکان
چهره ها
برگزاری اولین کنسرت خیابانی
خواننده پاپ
شد»واکنشنشانداد.اینخواننده
پاپباانتشارتصویراینخبردرصفحهاینستاگرامخود
باکنایهبهمسئوالننوشت«:آقایونوخانومایمحترم،
بــفــرمــایــیــد ســفــر کــنــیــد ک ــی ــش .بــلــیــت حــــدودا
500هزارتومانیهواپیماوهتلخداتومنیهزینهکنید
واسه دوستان تا ما براتون کنسرت مجانی(خیابانی)
بگذاریم .میگم زحمتتون نشه یه وقت .ما خواستیم یه
پولی مردم ذخیره کنن تو این اوضاع نه  10برابر یه
کنسرت پول بــدن! دمتون گرم خدایی» .او یکی از
خوانندههاییاستکهبعدازپیشنهادکنسرتخیابانی
شجریان به این حرکت پیوست و گفت اگر مسئوالن
مجوزدهند،منهمکنسرتبرگزارمیکنم.

پروازهمای،خواننده،اینروزهادر
چهره ها
حــال اجـــرای اپـــرای «حـــاج» در
خواننده سنتی
ایوان عطار کاخ سعد آباد است .او
در گفتوگو با ایلنا درباره تهیهکنندگی خود در این
کنسرت نمایش گفت «:من پول درمیآورم و خرج
پروژههایهنریاممیکنم.مندلممیخواهدکارم
و صدایم ماندگار شود به جای این که کیلویی پول
دربیاورم.کسانی هم که پول خرید بلیت ندارند به
من ایمیل زدهاند یا در اینستاگرام دایرکت دادهاند و
به همهشان گفتهام بیایند و برایشان هم جایی را
تعبیه کردهام که هر شب تعدادی از کسانی را که پول
خرید بلیت ندارند ،جا بدهیم .همچنین در اجرای
هر شب ،هشت بلیت برای خبرنگاران و اهالی رسانه
در نظر گرفته شده است».

...
هنری

نقاشی های دیده نشده «اورسن ولز» را ببینید
مارک کازینز منتقد سینما ،مورخ و یکی از طرفداران
قدیمی «اورســن ولــز» مجموعهای متنوع و بــزرگ از
نقاشیها و طراحیهای دیده نشده این کارگردان را
در مستندی به نام «چشمان اورسن ولز» برای اولین بار
به نمایش گذاشته است.
به گزارش ایسنا ،نمایشگاهی از این آثار هنری شامل
نقاشی و طراحی نیز در گالر ی سامرهال در شهر
«ادینبرا» اسکاتلند برپا شده است .این نمایشگاه که
از دوم اوت آغاز شده است تا  ۲۸سپتامبر ادامه خواهد
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داشت و فیلم «چشمان اورسن ولز» نیز از تاریخ  ۱۷اوت
به سینما خواهد آمد.
«اورسن ولز» روز دهم اکتبر  ۱۹۸۵در  ۷۰سالگی در
لسآنجلس درگذشت.
وی با این که در زمان خود کمتر مورد توجه قرار گرفت،
امــروزه یکی از کسانی است که از لحاظ جنبههای
بــصــری سینما بــســیــار مـــورد تحسین است .فیلم
«همشهری کین» او «عنوان بهترین فیلم اول» یــک
کارگردان در تاریخ سینما را در اختیار دارد.

...
گزارش

«سمفونی پیروزی» چه حال و هوایی دارد؟
گروهادبوهنر-رهبرمهمانارکسترسمفونیکتهرانکه
قرار است «سمفونی پیروزی» را در سالروز ورود آزادگان به
کشور روی صحنه ببرد ،گفت :رهبری کردن این سمفونی،
به مراتب مشکلتر از رهبری سمفونیهای کالسیک و
روتین این ارکستر است.
نادر مرتضیپور که با خبرنگاران گفتوگویی داشت ،در
توضیحمطلبباالاظهارکرد:رهبریکردناینسمفونیبه
مراتب مشکلتر از رهبری سمفونیهای کالسیک و روتین
این ارکستر است .به این دلیل که آن سمفونیها قالب
تعریف شده مشخص و فرم خاصی دارند اما این سمفونی
به دلیل موضوع و داستانی که توصیف میکند ،موسیقی
توصیفی است و احتیاج دارد توجه ویژه و خاصتری به آن
شود؛ بنابراین این سمفونی کار بیشتری میبرد و نیاز به
تمرکز و حساسیت خاصی دارد.
او با توضیح این که گروه ُکری که این اثر را اجرا میکنند،
 ۶۰نفر و نوازندگان ارکستر  ۶۸تا  ۷۰نفر هستند ،بیان
کرد :ویژگی این سمفونی ،این است که کالم هم دارد،
با توجه به این موضوع ،کمتر شادی در آن وجود دارد و
بیشتر حزن است .این اثر حالت خاصی دارد که خواننده و
نوازندهها باید در آن فضا قرار بگیرند و اجرا کنند.
با این حال مرتضیپور درباره اقتدار موجود در این اثر گفت:
در جاهایی که همه ارکستر مینوازند ،اقتدار ،قدرت و
شکوفایی وجود دارد و مانند آمادگی برای ورود به یک
جریان میماند.
این کنسرت در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و
سالروز ورود آزادگان به ایران برگزار خواهد شد« .سمفونی
پیروزی» توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و به آهنگ
سازی مجید انتظامی تولید شده است.
در این اجرا ،قطعات خیزش و اتحاد ـ ایستادگی ،مقاومت
و مقابله ـ پیروزی ،سازندگی و حرکت در مسیر پیشرفت
ـ اقتدار و امید به آینده ،توسط ارکستر سمفونیک تهران
نواخته میشود.
ارکستر سمفونیک تهران با مدیریت هنری شهرداد
روحانی و رهبر مهمان نادر مرتضیپور ( ۲۴مرداد ماه)
ساعت « ۱۸سمفونی پیروزی» را در تــاالر وحــدت روی
صحنه میبرد.

...

موسیقی

متلک پرانی حمید حامی به بنیامین بهادری
خواننده پاپ به وضعیت ترانه سرایی در کشور انتقاد کرد.
حمید حامی خواننده پاپ درباره بازار داغ ترانه های هجو
گفت «:درباره ترانه و ترانه سرایی ،غالب بازار در دست نابه
کارهاست و آنها هستند که این بازار مکاره شعر فروشی را
در دست گرفتهاند و ترانه سرایان حرفهای را گوشه نشین و
دلگیر کردهاند .شما کمتر میبینید ترانه سرایی که پشتوانه
علمی داشته باشد و کم کار نباشد ،در این میان شاید مرحوم
افشین یداللهی استثنا بود» .حامی در ادامه این گفت و گو
با روزنامه جوان ،اضافه کــرد«:االن میبینیم بعضیها هر
چه به دستشان میرسد ،مینویسند و خوانندهای هم آن را
میخواند و اسمش را میگذارند ترانه! در این بازار آن وقت
میرسیم به ترانه شرم آور «لکنت» که تهیه کننده ای با مشی
سیاسی پشت آن بود؛ کسی که جوانها را میآورد و عصاره
آنهارامیکشیدوبعدرهایشانمیکرد».ایندرحالیاست
که ترانه «لکنت» را بنیامین بهادری خوانده و تهیه کننده آن
محسنرجبپور،تهیهکنندهآثارخوانندهمحبوباینروزها
یعنی حامد همایون است.

خبر ممنوعیتی که نیامده تکذیب شد

کشف دومین ابوالهول مصر

کارگران ساختمانسازی ،به طور اتفاقی مجسمهای با
بدن شیر و سر انسان در مصر کشف کردهاند .به گزارش
رکنا به نقل از دیلیمیل ،به نظر میرسد باالخره
دومین مجسمه ابوالهول در مصر پیدا شده است.
این مجسمه کام ً
ال اتفاقی توسط کارگرانی کشف
شد که در حال ساخت یک جاده بودند.
به گفته افراد محلی ،مجسمهای شبیه ابوالهول در
جاده الکباش پیدا شده است .این جاده که در سال
 1400قبلازمیالدمسیحساختهشدهاست،اقصر
و کرنک را ب ه هم مرتبط میکند.
مقامات رسمی نیز کشف مجسمهای با بدن شیر و
سر انسان را تایید کردهاند.
دومین ابوالهول هنوز به طور کامل از زمین بیرون
کشیدهنشدهاستبااینحالگردشگرانمیتوانند
به این منطقه بروند تا از این مجسمه بازدید کنند.
هنوز هیچ عکسی از دومین ابوالهول منتشر نشده
است.
ابوالهول بــزرگ جیزه در ساحل غربی نیل قرار
دارد و توسط کاپیتان کاویجیاال کشف شده است.
این مجسمه بزر گترین و قدیمیترین مجسمه
شناختهشده در جهان است.این تندیس بزرگترین
سازه سنگی ساخته شده توسط انسان روی زمین

است که  ۵/۷۳متر طول ۶ ،متر عرض و بیش از  ۲۰متر
ارتفاع دارد.
محسن رجب پور ،مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان
آثار شنیداری ،درباره دستور العمل جدید وزارت ارشاد
توضیح داد .او ضمن تکذیب ممنوع شدن دو سئانس اجرا
در یک روز و تدوین چنین ابالغیه ای در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی گفت «:با توجه به تماسی که بنده با آقای
ترابی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد داشتم ایشان
تدوین چنین دستورالعملی را تکذیب و اعالم کردند که
چنین موضوعی در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مطرح نشده است».
به گزارش مهر ،وی ادامه داد :هم اکنون هزینه کنسرت ها
برای تهیه کنندگان به قدری باالست که نمی توانیم حتی
درباره برگزاری یک کنسرت در یک شب ،حرفی به میان
آوریم و این شرایط در شهرستان ها به مراتب بدتر است زیرا
در این وضعیت ،شما عالوه بر هزینه کرد سالن های اجرای
کنسرت که آن هم شرایط و مصائب خاص خود را دارد ،باید
پول بلیت هواپیما ،اقامت در هتل و مواردی از این دست
را نیز لحاظ کنید .در چنین شرایطی اگر یک تهیه کننده
بخواهد فقط نوبت درهر شب کنسرت بگذارد ،قطعا با
مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد».
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