ادبیات وهنر

پنج شنبه  25مرداد 4. 1397ذی الحجه .1439شماره 19893

تالش ارشاد برای کاستن دغدغه
ناشران و کتاب فروشان

سیدعباس صالحی در حاشیه جشن ایثار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتوگو با فارس درباره نگرانی ناشران از کمبود و گرانی کاغذ اظهارکرد:
«به طور طبیعی تاثیراتی را شرایط جدید ارزی بر تمام کاالها گذاشته است ».وی افزود« :کاری که ما میکنیم این است که این تاثیرات را به حداقل برسانیم.
طبیعی است ناشران نگرانیهایی داشته باشند .تالش ما این است اتفاقات حوزه نشر را به حداقل برسانیم و نگرانی ناشران و کتاب فروشان را کم کنیم».

...

نزار قبانی

***

انگار همه عمر
در مسافرخانه هایی زیسته ام
که بخشی از خودم را در آن
جا گذاشته ام . ....
ناممکن است
ناممکن است که به شهر ما بیایی
و عطر بهار عشقی یک طرفه
ویرانت نکند. ..

اکرم انتصاری -جایی خواندم پیکاسو در جوانی درباره نقاشی و وظیفه آن گفته بود«:رسالت نقاشی این
نیست که دیوار آپارتمان ها را زینت دهد ،نقاشی ابزاری تدافعی و تهاجمی بر ضد دشمن است» .نقاشی از
آداب و رسوم و فرهنگ یک ملت هم مصداق یکی از همین استفاده های تدافعی و درست برای حفظ ارزش
های بومی است .به هر حال ،هر هنرمندی ابزاری دارد .ابزار شاعر ،شعر و قلمش است ،ابزار نویسنده ذهن
و خیالش ،ابزار موسیقی دان و خواننده ،ساز و صدایش و ابزار یک نقاش بوم نقاشی و قلم مو و یک پالت رنگ
است .از میان اهالی دنیای ادب و هنر می خواهیم به سراغ نقاش ها برویم .نقاش هایی که دوست داشتند
فرهنگ کشورشان را روی بوم بیاورند تا با هر مخاطبی ،از هر کجای جهان به زبان نقاشی سخن بگویند
و اجازه ندهند تفاوت های زبانی مانع ارتباط شان شود .در ادامه چند تابلوی نقاشی و دیوارنگاره را می
بینید و با نقاش هایی آشنا می شوید که با تکیه بر فرهنگ یک کشور ،یک تاریخ مصور را خلق کرده اند.

روزخراسانیهادرجشنوارهملیموسیقیجوان

دیوارنگاره بزم در چهلستون اصفهان که سازهای ایرانی را به نمایش می گذارد

کسی که به آتش گرفتن خانه دیگران اهمیت نمی دهد و
با آتشش خودش را گرم می کند ،دوری کنید» به معنای
« سوء استفاده از هر فرصتی بدون توجه به عواقب بد آن
برای دیگران» .او این تابلوی  1.5در یک متری را در سال
 1559روی چوب بلوط کشیده اســت .فعالیت های
متفاوت مردم و گنجاندن جمعیت زیادی از آن ها در یک
قاب ،یکی از ویژگی های بارز تابلوهای بروگل است.

چیستا یثربی

***

***

گزارش

زندگی در بوم نقاشی

روزهای تابستان
بر شنهای ساحل دراز میکشم
و فکر کردن به تو را تمرین میکنم !
اگر به دریا بگویم
وقتی به تو فکر میکنم
چه احساسی به او دارم
ساحلش را رها میکند
صدفهایش
ماهیهایش را رها میکند
و دنبالم راه میافتد . ..

من دلم روشن است
روزى تو از راه مىرسى
و كوچه بوى عطر تو را مىگيرد
ديوارها گل مىدهند
پنجرهها عاشق مىشوند
و خانهام خوشبخت !
آن روز
براى تمام خستگىهايم
يك صندلى روبهروى تو كافی است !

...

مروری بر چند نقاشی که به خدمت فرهنگ بومی درآمده اند

لذت شعر

بهرام حميديان

اعتراف میکنم ،غمگینم
ی است که پنجر ه روحم را نگشودهام
دیر زمان 
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
توقف رودخانه خون
مرام المصری


...
ادبی

انتشارترجمهغزلیاتموالنابهزبانهندی
ترجمه گزیده غزلیات
موالنا به زبــان هندی با
حضور دکتر بلرام شکال،
مــتــرجــم کــتــاب ،شنبه
 27مــرداد ماه در سالن
ســلــمــان هــراتــی حــوزه
هنری برگزار میشود.
ای ــن کــتــاب بــه کوشش
دکتربلرام شکال ،استاد زبان سانسکریت دانشگاه دهلی و
شاعرپارسیگودرهندترجمهومنتشرشدهاست .اینبرنامه
کهبههمتمرکزترجمهحوزههنریتدارکدیدهشدهاست،
ازساعت14تا 16شنبه 27مردادماهبرگزارمیشود.عموم
عالقهمندان برای حضور در این مراسم رونمایی ،میتوانند
به سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه
 ،نرسیده به خیابان حافظ مراجعه کنند .شایان ذکر است،
دکتربلرام شکال ،به چند زبان از جمله زبان فارسی مسلط و
استاد دپارتمان سانسکریت دانشگاه دهلی است .وی چند
سالیاستبهآموزشزبانفارسیدرهندمشغولاست.

نویسندگانخارجیتحریمشدند

وزارت خــارجــه انگلیس روادیــــد نویسندگان خارجی
اهلکشورهای آفریقایی و خاورمیانه را بــرای شرکت در
نمایشگاه کتاب ادینبورگ صادر نکرد .نیک بارلی مدیر
نمایشگاه کتاب ادینبورگ از مقامات انگلیسی به دلیل
صادرنکردن روادیــد نویسندگان خارجی بــرای ورود به
این کشور ،به شدت انتقاد کرد .وی گفت« :دهها نویسنده
خارجیکهبهصورترسمیبرایشرکتدرنمایشگاهکتاب
ادینبورگ دعوت شده بودند ،با ممانعت مقامات انگلیسی
مواجهشدند».بهگزارشایبنا،نمایشگاهکتابادینبورگقرار
است به مدت یک هفته از روز شنبه در این شهر برگزار شود.
نیکبارلیاعتقاددارددولتانگلیسبهبرگزاریرویدادهای
فرهنگی در این کشور بی توجه است و این مسئله به طور
جدی میتواند به ارتباط هنرمندان و نویسندگان انگلیسی
باهمکارانخارجیخودلطمهواردکند.ویگفت«:مقامات
وزارتخارجهبایدبدانندوقتیچنینتصمیمیمیگیرند،در
حقیقتبهفرهنگاینکشورآسیبمیزنند».
گفتنی است چندی پیش نیز وزارت خارجه انگلیس از ورود
چند موسیقیدان خارجی به انگلیس برای حضور در یک
جشنواره خودداری کرده بودند .پیتر گابریل مدیر جشنواره
موسیقی «ووماد» ،به تصمیم مقامات دولتی اعتراض کرده
بود .گابریل گفته بود انگلیسیها با برگزیت میخواهند
خودشانراازدنیایبیرونجداکنند.
نیکبارلیاقدامدولتانگلیسراشرمآورخطابکردوگفت:
ظاهر ًا در آینده اگر نویسندهای بخواهد وارد کشور انگلیس
شود ،باید گواهی نامه مربوط به ازدواج و تستهای پزشکی
خودراتسلیممقاماتاینکشورکند.

«بازی کودکان» اثر پیتر بروگل در سال  1560در موزه وین اتریش

▪نقاشی که پرچم دار فرهنگ هلندی هاست

پیتر بروگل نقاش اصالتا هلندی دوران رنسانس است.
زاده سال  1525میالدی در بــردای بروکسل .نقاشی
پیشه خانوادگی بروگل ها بود وبه همین دلیل ،استعداد
پیتر در نقاشی خیلی زود شکوفا شد .او شاگرد پیتر کوئکه
فــان الست شد و بعد از ازدواج و چند ســال زندگی در
فرانسه و ایتالیا به آنتورپ بلژیک در نزدیکی هلند رفت.
در برخی منابع ،از هنر بروگل به عنوان آخرین مرحله در
پیشرفت نقاشی سنتی هلند یاد شده است که در قرن
 15شروع شد .مرحله ای که سنت انتزاع و خیال قرون
وسطی را به یک دید تجربی از واقعیت تغییر داد .در واقع
بروگل بر تعبیرهای کالسیک هنرمندان هم دوره اش خط
بطالن کشید و به جای موضوعات اساطیری و صحنه های
شاعرانه ،به واقعیت روی آورد .در اغلب تابلوهای نقاشی
پیتر بروگل ،ردپــا و دورنمایی از یک زندگی روستایی
به چشم می خــورد .نقاشی از فرهنگ و رســوم زندگی
روستایی و شهری در دوره هم عصران بروگل متداول نبود
و او به نوعی پرچم دار این نوع سبک نقاشی در هلند بود .در

11

واقع نقاشی های او یک دایرة المعارف مصور است که در
آن فرهنگ روستایی بیشتر به چشم می خورد و به همین
دلیل ،لقب بروگل روستایی را به او داده اند.
▪تابلوی ضرب المثل های هلندی

در میان تابلوهای بروگل« ،ضرب المثل های هلندی»
یکی از معروف ترین هاست که در موزه برلین نگهداری
می شــود .او در این تابلو ،بیش از  100ضرب المثل
هلندی را به تصویر در آورده که بیشتر آن ها حکایت
کارهای احمقانه یک انسان است .در زمان به تصویر در
آوردن این نقاشی ،تعداد ضرب المثل های مورد استفاده
در میان هلندی ها و فنالندی ها ،آن قدر زیاد بود که
حدود  ۸۰۰تای آن ها در یک کتاب به چاپ رسید و بعدها
به بیش از سه هزار ضرب المثل رسید .به طور مثال ،یکی
از آن ضرب المثل ها که در این تابلو دیده می شود ،این
است« :هیچ وقت حرف کسی که یک دستش آب و یک
دستش آتش است باور نکنید» به معنای این که «این فرد
رو راست نیست و برایتان دردسر درست می کند» یا «از

«ضرب المثل های هلندی» اثر پیتر بروگل در سال 1559

▪تابلوی بازی کودکان

شلوغ
درنگاهاول،تابلوی«بازیکودکان»بروگلیکتابلوی
ِ
پرهیاهوبهنظرمیرسداماباکمیدقیقشدنرویآن،نکته
هایجدیدیدیدهمیشود.تابلوی«بازیکودکان»درسال
 1560کشیدهشدهاست.اینتابلوهماکنوندرموزهتاریخ
هنر در وین اتریش نگهداری می شود و بروگل برای به روی
بوم آوردن این نقاشی به سراغ همه بازی های رایج در میان
کودکانهلندیرفتهاست.چشماندازاینتابلوماننددیگر
آثار بروگل ،یک دورنمای روستایی است که در آن 230
کودکحضوردارندکههرچندنفرمشغولیکیاز 83بازی
بهتصویرآمدهدرنقاشیهستند.باکمیدقتدرایناثر،می
توانفهمیدقصدبروگلازخلقچنینتابلویی،ادامهدادن
سبکخوددرساختنیکفرهنگمصورهلندیاست.
▪نگاره هایی که ساز می زنند

اگر گذرتان به اصفهان و کاخ چهلستون افتاده باشد ،حتما
نگاره های بی نظیر نقش بسته روی دیوارهای کاخ را دیده
اید .پادشاهان صفوی که با اهمیت به هنر ،اصفهان را به

یک بوم نقاشی بی نظیر تبدیل کردند ،از کاخ چهلستون
غافل نشدند .بخشی از نقاشی های این کاخ متعلق به
دوره سلطنت شاه عباس دوم است و تلفیقی از سبک رضا
عباسی ،موسوم به مکتب اصفهان و سبک نقاشی های
اروپایی آن دوره را به نمایش می گذارد .جالب این جاست
که در دیوارنگاره بزم در چهلستون ،سازهای ایرانی به چشم
می آید .استاد نعمت ا ...ستوده میگوید« :در چهلستون دو
تابلووجودداردکهیکیدربارهرزمودیگریدرباره بزماست.
در تابلوی مربوط به بزم نی هفت بند ،سنتور ،دف ،قانون و
خواننده مشاهده میشود» .بربط یا عود که جزو سازهای
زهی زخمه ای است هم در گوشه این دیوار نگاره پیداست.
نی هفت بند در زمان شاهان صفوی مورد توجه بوده است.
نقاشیزیبایدیگریهموجودداردکهشبیهبهیکفرهنگ
مصوردرکاخچهلستوناست.ایننقاشیمتعلقبهدورهشاه
عباس دوم است .در این تابلو ،صحنه آماده شدن شاهزاده
هندیبرایقربانیشدندرمراسمسوزاندنجسدهمسرش
بهنمایشدرآمدهکهبسیارناراحتکنندهاست.
تابلوینقاشیبزمپذیراییشاهتهماسبیکمازهمایونپادشاه
هند،یکیدیگرازآثاراصیلدرچهلستوناستکهضمننشان
دادن سیاست های خارجی ایران و هند در آن دوره باز هم
سازهاییماننددف،سهتاروارغنونرانشانمیدهد.
به گواهی تاریخ ،هنر در ذات ایرانی ها ریشه دارد و در
هر دوره ،نقاش های بزرگی توانسته اند نقش هایی
از زیبایی ها و فرهنگ و رسوم ایرانی ها را به نمایش
بگذارند .هنری که هرچند کم رمق اما خودش را تا
دوران نقاشی های قهوه خانه ای زنده نگه داشته
است .به نظر می رسد وقت احیا و به کارگیری دوباره
این هنرها و نقاش هایی در این سبک ،فرا رسیده
اســت .استفاده از ایــن نــوع تابلوهای نقاشی روی
دیــوار مکان هــای مختلفی مانند مــوزه هــای مردم
شناسی ،گالری ها ،مراکز خرید گردشگر پذیر و حتی
بیمارستان ها و سینما ها ،حافظه تاریخی و مصور
مردمی را تقویت می کند که در روزهــای خبرهای
تکراری زندگی می کنند و میل چندانی به خواندن
تاریخ ندارند.

گروه ادب و هنر -دومین روز دوازدهمین جشنواره ملی
موسیقی جوان ،در حالی روز سهشنبه به موسیقی شرق و
جنوبخراساناختصاصداشتکهعلیترابیمدیرکلدفتر
موسیقی،مهمانویژهاینبرنامهبود.
دردومینروزجشنوارهملیموسیقیجواندرفرهنگسرای
نیاوران ،شرکتکنندگان شرق و جنوب خراسان در سه رده
سنی الف ،ب و ج و در بخش آوازی با هم به رقابت پرداختند
وهیئتداورانمتشکلازعبدا...امینی،اسفندیارتخمکار،
عزیزتنها،محمدفاروقدرپوروحسینرحمتاللهیبهبررسی
اجراهایآنهانشستند.
آغازکننده موسیقی شرق و جنوب خراسان ،گروه سنی الف
با ساز دوتار بود .این گروه سنی که  9شرکتکننده داشت،
مهدیسابراهیمیانرابهعنواننخستینشرکتکنندهخود
روی صحنه فرستاد .سپس به ترتیب صبا آسایی بلوچی،
کوثر حیاتی و امین دامنپاک و علیرضا رجبزاده جوزقانی
دوتارنوازیکردند.داورانازبرخیآنانسؤاالتیپرسیدندو
خواستندمقامدیگریرانیزبنوازند.
در ادامه گروه سنی الف ،مهناز رضایی سرخسرائی ،علی
سپهری،کیانواحدیومصطفیسلیمانیهنر خود راارائه
کردند.
پس از استراحت ،دو گــروه سنی بعدی ،ب و ج به اجرای
صحنهای خود پرداختند .در گروه سنی ب الهداد بهرامی،
ایمانتخمکارعلیایی،مصطفیتیموریومحمدامینشیری
به ترتیب حاضر شدند .داوران از برخی از آنها در خصوص
قطعهایکهمیخواستنداجراکنند،سؤاالتیپرسیدند.
همایون حامدی ،سلمان سلیمانی ،محمد سلیمانی ،علی
شیری ،محسن کهجهای ،الیاس محرومی بزدی و وحید
نستری محمودآبادی ،اسامی شرکتکنندگان رده سنی
ج در دوتــار نــوازی شرق و جنوب خراسان بود .آنها که از
تایباد و تربت جام شرکت کرده بودند ،به ترتیب دوتار خود را
به صدا درآوردند و آن چه داوران میخواستند نواختند .در
قسمتهاییداورانخواندندوازشرکتکنندگانخواستند
تا بنوازند ،به این ترتیب ،رقابت ساز دوتار در بازه زمانی 14
تا 16بهپایانرسید.
سومین بازه زمانی این روز ،به آواز شرق و جنوب خراسان
اختصاصداشت.دراینبخششرکتکنندگاندردوگروه
سنیالفوجمقابلداورانقرارگرفتند.بخشآوازیشرقو
جنوبخراساندرگروهسنیبشرکتکنندهاینداشت.
محمدامین امینی خلیلی ،عبدالرحمن باطوری ،مبین
درپور و کیان واحدی اعضای گروه سنی الف آواز خراسان
بودند که از تربت جام آمده بودند .محمدامین امینی خلیلی
کوچکترینراهیافتهبخشآوازیبودکهباهشتسالسن،
روی صحنه اجرا کرد .امین برنا از تربت جام و جعفر حمیدی
بهلولی از راهیافتگان به بخش نهایی رده سنی ج ،هنر خود
را ارائه کردند .سپس محسن کریمی کهجهای از تربت جام
که در بخش دوتارنوازی نیز حضور داشت ،با اجرایش بخش
آوازیرابهپایانبرد.
در این روز بخش موسیقی نواحی در دوازدهمین دوره
برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان ،رقابت دوتار و آواز
شرق و جنوب خراسان را رقم زد تا از میان آنها برگزیدگان
قسمتنهاییدرروزاختتامیهجشنوارهاعالمشوند.
علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی ،مهمان ویژه دومین روز
جشنوارهدوازدهمبود.
جشنوارهملیموسیقیجواناز 22مردادتا 17شهریوردردو
بخشدرفرهنگسراینیاورانوتاالررودکیبرگزارمیشود.

...

موسیقی
نقاشی آماده کردن شاهزاده هندی برای قربانی شدن در مراسم سوزاندن جسد همسرش در چهلستون

نقاشی بزم پذیرایی شاه تهماسب اول از همایون پادشاه هند که عالوه بر سازها نشان دهنده روابط دو کشور است  -چهلستون

اعتراض اینستاگرامی سینا سرلک
به سبک محسن چاوشی

پاکنژاد به صورت آنالین سازدهنی
آموزش میدهد

کنسرت مشترک کیوان ساکت و وحید
تاج در ارمنستان

اجرای قطعه «دیوونه» در سالن میالد
نمایشگاه

سینا سرلک از مجوز نگرفتن اثر
چهره ها
جدیدش خبر داد و تصویری از
خواننده سنتی
پیغام مربوط به رد درخواستش
را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت
و نــوشــت« :اگ ــه میخواین مــن کــار نکنم توی
سرزمین خــودم ،رو راســت بهم بگین که برای
همیشه برم تاهم من راحت بشم از این بازی های
عجیب و غریب و هم شما از دســت من راحت
بشین .این کــارا چه معنایی داره؟» سرلک در
اعـــتـــراض بــه مــجــوز نــگــرفــتــن اثـــر جــدیــدش،
از ش ــی ــو های مــشــابــه شــیــوه اعــتــراضــی محسن
چاوشی استفاده و اعتراضش را به طور مستقیم
و در حــضــور طــرفــدارانــش مــطــرح ک ــرد .هفته
گذشته محسن چاوشی نیز تهدید کرده بود در
صورت مجوز نگرفتن آلبومش ،آن را به صورت
اینترنتی منتشر میکند.

مــنــصــور پــا کنــژاد بــا همکاری
چهره ها
استادان دیگر ،سازهای مختلف
نوازندهومدرس ساز
مانند سازدهنی ،سنتور ،سهتار و
تار را به صورت آنالین آموزش میدهد .منصور
پاکنژاد ،نوازنده و مدرس سازدهنی به هنرآنالین
گفت« :بسیاری از عالقهمندان نمیتوانند به
کالسهای آموزشی بروند در نتیجه استعداد آنها
در نطفه خفه میشود .در حالی که آموزش آنالین،
شرایطی فراهم میکند تا آن ها ساز مورد عالقه
خــود را یــاد بگیرند ».ایــن نــوازنــده سازدهنی
خاطرنشان کرد« :این آموزش فقط به سازدهنی
اختصاص نــدارد بلکه اســتــادان دیگری حضور
دارند که سازهای دیگر مانند سنتور ،سهتار ،تار
و ...را آموزش میدهند ».پاکنژاد در پایان گفت:
«هنرجویی که بهصورت آنالین آموزش میبیند،
 80درصد میتواند ساز مد نظر را یاد بگیرد».

ساکت ،آهنگ ساز و نوازنده تار
چهره ها
و س ـهتــار بــه هــنــرآنــایــن گفت:
موسیقی دان
«قـــرار اســت  28مــردادمــاه در
ارمنستان روی صحنه برویم که این کنسرت در
دو سئانس و در یک سالن  1200نفری برگزار
میشود ».ساکت در ادامه بیان کرد« :بخش اول
این کنسرت به بداههنوازی سهتار اختصاص
دارد و بخش دوم این کنسرت به دونــوازی تار و
پیانو اختصاص پیدا خواهد کرد ».این نوازنده در
ادامه تأکید کرد« :در بخش آخر این کنسرت به
هــمــراه اعــضــای ارکــســتــر وزیـــری روی صحنه
میرویم که خوانندگی این بخش به عهده وحید
تاج است».کیوان ساکت خاطرنشان کرد« :در
ایــن کنسرت از ســازهــای فــلــوت ،ویــولــن یک،
ویولنسل ،کنترباس ،تارباس ،کمانچه ،تنبک،
پیانو و ....استفاده میشود ».

مــحــمــدرضــا گــلــزار خــوانــنــده
چهره ها
موسیقی پـــاپ در جدیدترین
بازیگر
کنسرت خــود در ســالــن میالد
نمایشگاه بین المللی ،روز سه شنبه  ۱۳شهریور
ماه با طرفداران خود دیدار میکند .گلزار در این
کنسرت ،مجموعهای از قطعات قبلی و جدید خود
از جمله «دیوونه» را برای مخاطبان میخواند .این
بازیگر پیش از این در شهر تهران و دیگر شهرها نیز
روی صحنه رفته و با هموطنان خــود در نقاط
مختلف ایـــران دیـــدار کــرده اســت .محمدرضا
گلزار ،گروه «آریان» را با همکاری پیام صالحی در
سال  ۱۳۷۷تشکیل داد و بیش از  ۱۰۰مرتبه
روی صحنه رف ــت کــه اولــیــن اجـــرا در جــزیــره
قشم بود .این خواننده در سال  ۱۳۹۲قطعه «روز
برفی» را به صورت دو صدایی با زنده یاد مرتضی
پاشایی اجرا کرد.

توضیح دفتر موسیقی برای رفع ابهامات
کنسرت خیابانی
در پــی واکــنــش حجت
نظری (عضو کمیسیون
فــرهــنــگــی اجــتــمــاعــی
شــــورای شــهــر تــهــران)
بــه صــحــب ـتهــای علی
تــرابــی (مدیرکل دفتر
م ــوس ــی ــق ــی) دربــــــاره
ســـرانـــجـــام کــنــســرت
خیابانی همایون شجریان ،رواب ــط عمومی ایــن دفتر
موسیقی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.
در متن این خبر آمــده اســت :نظر به ایجاد ابهاماتی در
خصوص برپایی کنسرت مردمی توسط هنرمند ارجمند
جناب آقــای همایون شجریان ،دفتر موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی توضیحاتی را ارائه کرد.
بــنــابــرایــن تــوضــیــحــات ،صـــدور مــجــوز ب ــرگ ــزاری کلیه
کنسر تهای کوچک و بــزرگ ،مستلزم تامین سه شرط
الزم است که در درجه اول ،تقاضای مدیر سالن یا مکان
برگزاری ،در درجه دوم اعالم آمادگی سرپرست گروه و
سپس ارائه محتوای موسیقایی آثار قابل اجرا در کنسرت
است که درباره اجرای مذکور ،جناب آقای شجریان عالوه
بر اعالم آمادگی ،عنوان قطعات مد نظر خود را نیز اعالم
و حتی پیشنهاد مکان برگزاری را هم مطرح کرده است.
براین مبنا و با توجه به این که تا این لحظه پیشنهاد مکتوبی
از سوی هیچ یک از مدیران اجرایی در شهرداری تهران
به دفتر موسیقی ارائــه نشده اســت ،در تاریخ سه شنبه
 97/5/23نامهای برای معاونت محترم امور اجتماعی
و فرهنگی شــهــرداری تهران ارســال و تقاضا شد چنان
چه مراتب مــورد تایید شــهــرداری تهران اســت ،توسط
مدیریت یکی از اماکن مذکور ،به شکل رسمی و مکتوب،
اعالم آمادگی شود تا انجام فرایند قانونی صدور مجوز
امکان پذیر باشد.
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