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س�فیر س�وییس در ایران در روز ملی این کش�ور 
از اس�تاد محمدرضا ش�جریان و همایون شجریان به 
پاس یک عمر تالش برای احیای هنر و فرهنگ ایران 

قدردانی کرد.
به گ��زارش خبرنگار موس��یقی ایرنا، همایون ش��جریان 
خواننده موسیقی سنتی در صفحه مجازی خود با اعالم این 
خبر چنین نوش��ته است: »۱۰ مرداد ۱۴۰۱ دیدار با سفیر 
محترم س��وییس، خان��م نادین الیویری لوزان��و و همکاران 
گرام��ی ایش��ان در روز ملی س��وییس. روز ملی س��وییس 

مبارک«
صفحه مجازی سفارت س��وییس در ایران نیز درباره این 
دیدار نوشته است: »تقدیم نامه تشکر به جناب آقای همایون 
شجریان به عنوان نشانه  قدردانی از یک عمر تالش بی همتا 
توس��ط وی و پدر گرامی ش��ان، استاد ش��جریان، به خاطر 
احیای هنر و فرهنگ ایران. با امید گس��ترش همکاری های 

فرهنگی متقابل بین سوییس و ایران!« 
همچنین صفحه مجازی سفارت سوییس در ایران نوشته 
اس��ت: »سفیر سوییس خانم نادین اولیویه ری لوزانو، شنبه 
هجدهم تیرماه همراه با وابسته فرهنگی سفارت و به همراه 
دوستداران فرهنگ، هنر و موس��یقی به تماشای شب آواِز 
به رنگ صدا با صدای اس��تاد همایون ش��جریان با همراهی 

ارکستر سیاوش و رهبری آرش گوران نشستند.
 وی ش��رکت در اولین روی��داد فرهنگی از زمان ش��روع 
ماموریت خود را به ف��ال نیک گرفته و عنوان کردند: قلبم 
مملو از احس��اس و احترام به فرهنگی است که ریشه های 

چندین هزار ساله در این سرزمین کهن دارد.«
کنس��رت همایون ش��جریان با عنوان به رنگ صدا همراه 
با ارکس��تر س��یاوش به رهبری آرش گوران تیر و مردادماه 
امسال در سالن وزارت کشور روی صحنه رفت. این کنسرت 
با توجه به استقبال عالقه مندان طی سه نوبت تمدید شد و 
اجراهای آن از پنج اجرا به ۳۰ اجرا افزایش پیدا کرد و یک 
رکوردشکنی بی سابقه پس از چهار سال در تاریخ موسیقی 

کشور به ثبت رسید.
آزاد میرزاپور )عود و س��ه تار(، مهیار طریحی )س��نتور(، 
مهرزاد اعظمی کیا )کمانچه(، حسین رضایی نیا )دف، طبل 
باس، بندیر، ش��یکر(، همایون نصیری )بندیر باس، کاخن، 
کوزه، اسنیر، درام، راید، های هت(، آیین مشکاتیان )تنبک، 
کوزه، کاخن(، ویلن یک؛ میثم مروس��تی، پدرام فریوسفی، 
دانیال جورابچی و فرش��اد شیرانی، ویلن دو؛ نیلوفر محبی، 
آرمین قضاتی، علیرضا چهره قانی و بهار فلسفی، ویلن آلتو؛ 
مازی��ار ظهیرالدین��ی، پیمان ابوالحس��نی و پرهام میالنی، 
ویلنس��ل؛ مهدی عبدی، یاسمن کوزه گر، هادی اسماعیلی 
)کنترباس( و امیر دارابی )پیانو( نوازندگان ارکستر به رنگ 
صدا بودند. س��حر ف��روزان مدیر برنام��ه، غالمرضا صادقی 
صداب��ردار، رضا موس��وی طراح��ی و کارگردان��ی صحنه، 
مصطف��ی طباطبایی و گروه همراه س��اخت و اجرای دکور، 
محمد صیدآبادی طراح نور، اجرای نور؛ گروه نور تاالر، آیدا 
آب پرور تولید تصاویر، خش��ایار لهراسبی طراحی و ساخت 
ویدیوکلیپ دیار عاشقی هایم، اجرا و مپینگ؛ آیدین کشاورز 
ب��ه همراهی تیم مپینگ، ش��یما میرحمیدی طراح لباس، 

کامیار مینوکده عکس از دیگر عوامل این کنسرت بودند.

سفیر سوییس از همایون شجریان قدردانی کرد
بارش باران های ش�دید از هفته گذشته تاکنون ۱۸ 
استان را درگیر سیل کرده است. این سیل تابستانی 
عالوه  بر خس�ارت جانی و مالی، تع�دادی از بناهای 
تاریخی و گردش�گری را تخریب کرده؛ یک درصد از 
بافت ش�هر جهانی یزد خراب ش�ده و رستوران های 
زی�ادی در مازندران و جاده چالوس را آب برداش�ته 

یا بُرده است.
به گزارش ایس��نا، یزد، سیس��تان و بلوچس��تان، تهران، 
فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان، مازندران، آذربایجان 
ش��رقی، خراس��ان جنوب��ی، گلس��تان، اصفهان، بوش��هر، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و مرکزی، از 
جمله استان هایی هستند که از اواخر هفته گذشته تا کنون 
درگیر س��یل ش��ده اند. با این حال وزیر می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری با وجود آن ک��ه در چند ماه 
گذشته همواره حضورهایی در مناطق گردشگری یا میراثی 
داش��ته، تاکنون در هیچ کدام از این استان ها حاضر نشده 
و نماینده های ویژه خود را به س��ه اس��تان یزد، هرمزگان 
و سیس��تان و بلوچس��تان که وضعیت وخیم تری داشتند، 

اعزام کرده است.
ع��زت اهلل ضرغام��ی البته در حس��اب کارب��ری خود در 
توییت��ر از تخری��ب ۷۳۵ بنای تاریخ��ی و ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان خس��ارت در قالب گزارشی که به هیأت دولت ارائه 
کرده،  خبر داده است. این برآورد خسارت که از سوی وزیر 
میراث فرهنگی به دولت ارایه شده در حالی ست که پایش 
و بررسی میزان مشخص آن در استان های سیل زده به طور 

کامل انجام نشده است و همچنان ادامه دارد.
از بین سه استانی که وزیر نمایندگان خود را به آنجا اعزام 
کرده، بیشترین تمرکز نیز بر یزد بوده است؛ شهری که در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و خرابی های سیل 
در جایگاه آن تاثیر خواهد داشت. از وضعیت دیگر استان ها 

اما گزارش کامل و دقیقی در دست نیست. ایسنا سعی کرد 
در تماس با اس��تان های درگیر با سیل، برای اطالع رسانی 
درباره آسیب های وارد شده به بناهای تاریخی، گردشگری 
و صنایع دستی آن ها به جزئیات بیشتری دست پیدا کند.

از دست رفتن ۱% بافت تاریخی یزد
یزد به عنوان یکی از نخس��تین ش��هرهای خش��تی دنیا 
ک��ه به ثبت جهانی رس��یده، یک درص��د از بافت تاریخی 
خود را در س��یل تابستانی از دست داده است. بنا بر اعالم 
پایگاه میراث جهانی این ش��هر، حدود ۲۰۰ خانه در بافت 
تاریخی آن تخریب شده اس��ت و بر اساس گزارش طاهره 
قیومی � نماینده ویژه وزیر میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی � بیش از ۱۳۲۵میلیارد تومان فقط به بافت و 

بناهای تاریخی شهر یزد خسارت وارد شده است.
همچنین س��یل به مخ��زن امن موزه یزد نف��وذ کرده و 
س��اختمان تاریخ��ی »رزاقی��ان« )بازمان��ده دوره پهلوی( 
ک��ه اداره میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
شهرس��تان تفت در آن واقع بود، تخریب کرده اس��ت. در 
عین حال، مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی اس��تان قبل از اعالم این گزارش ه��ا گفته بود که 
تاکنون در بافت تاریخی یزد، هیچ گونه تخریب و خس��ارت 

جدی به بناها نداشتیم.

سیل اخیر به کدام بناهای تاریخی و گردشگری صدمه زد؟

آتیال پس�یانی تصمیم دارد نمایش تازه خود را بر اساس رمان مشهور 
»جزیره گنج« روی صحنه ببرد.

به گزارش ایس��نا،این گروه هنری که همچون بس��یاری از هنرمندان تئاتر در 
دوران کرونا نمایشی را اجرا نکردند، حاال تصمیم دارند نمایشی را بر اساس رمان 

مشهور »جزیره گنج« روی صحنه بیاورند.
متن این نمایش نوش��ته مش��ترک آرش نعیمیان خسرو پسیانی است که این 
روزها مشغول نگارش این اثر هستند و البته در نگارش نمایشنامه، نسخه اصلی 

رمان را کامال بازنویسی می کنند.
رمان »جزیره گنج« نوشتۀ رابرت لوئیس استیونسون، داستان نویس اسکاتلندی 
است که دیگر اثر او »دکتر جکیل و آقای هاید« هم برای کتاب خوانان شناخته 
شده است. »جزیره گنج« اثری است ماجراجویانه و پر حادثه و داستان آن درباره 
دزدان دریای��ی و گنجی مدفون در یک جزیره اس��ت. این رم��ان بارها در قالب 
تئاتر روی صحنه رفته و فیلم های س��ینمایی مختلفی هم بر اس��اس آن ساخته 

ش��ده اس��ت. مخاطبان ایرانی هم نسخه انیمیشن آن را به یاد می آورند که برای 
تماشاگران کودک و نوجوان پخش می شد.

در اجرای این اثر نمایش��ی همه اعضای گروه تئاتر »بازی« حضور دارند و در 
کنار آنان چند بازیگر مهمان نیز دعوت خواهند شد.

این گروه نمایشی بعد از دریافت مجوز متن، تمرین خود را آغاز می کنند. آنان 
در نظر دارند نمایش تازه خود را پاییز امسال روی صحنه ببرند ولی فعال ترجیح 

می دهند ارایه جزییات بیشتر را به آینده موکول کنند.  
آتیال پسیانی پیش از همه گیری کرونا نمایش »قهوه قجری« را در تاالر اصلی 
مجموعه تئاتر ش��هر روی صحنه برده بود که ورود کرونا و تعطیلی تئاتر، مانع از 

ادامه اجرای این اثر شد.
او که سال ها پیش گروه تئاتر »بازی« را پایه گذاری کرده بود، مدت ها پیش از 
سرپرستی این گروه کناره گیری کرد تا اعضای جوان تر گروه، مسئولیت بیشتری 
در برنامه ریزی ها داشته باشند. بر همین اساس و بعد از رای گیری اعضا، ستاره 

پسیانی، سرپرستی این گروه را عهده دار شد.
نمایش »جزیره گنج« تازه ترین اثر گروه تئاتر »بازی« خواهد بود.

آتیال پسیانی »جزیره گنج« را به صحنه می برد

عصرآزادی  / سرویس فرهنگی:نمایش 
س�یارحیون برگرفت�ه ش�ده از داس�تان 
گیله مرد  که به قلم آقای حمیدابراهیمی 
درامات�ورژی  وخل�ق ش�ده اس�ت، اجرا 

خواهد شد.
عصرآزادی  - علیرضا نی��اکان؛ در این اثر که 
قصه ای عاش��قانه  و برگرفت��ه ازنهضت جنگل 
میباشد  که ازیک نگاهی به یکی از یاران نزدیک 
میرزاکوچک  خان جنگلی  وظلمی که به رعیت 
توسط خان نشینان  آن زمان صورت می گرفت  
می پردازد. این نمایش ازبیست وچهارم مردادماه 
درتاالر محراب س��الن اس��تاد جعفروالی اجرای 

صحنه ای خودرا آغاز خواهدنمود.
عوامل��ی  ک��ه در ای��ن نمای��ش هم��کاری 
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 نمایش »سیارحیون«
اجرا می شود

رضا خیراندیش درگذشت
رضا خیراندیش )عضو گروه واژه گزینی تخصصی مهندسی محیط  زیست و انرژی( از دنیا رفت.

به گزارش ایسنا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اعالم این خبر نوشته است: »فرهنگستان زبان و ادب 
فارس��ی یکی از خادمان زبان فارس��ی و اس��تادان همکار خود را از دست داد. دکتر رضا خیراندیش از سال 
۱۳۸۲ به عنوان عضو گروه واژه گزینی تخصصی مهندس��ی محیط  زیس��ت و انرژی با فرهنگستان همکاری 

داشتند. ایشان مهندس منتخب فرهنگستان علوم در حوزه محیط زیست بودند.
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی این ضایعۀ بزرگ را به خانواده ایشان و جامعۀ علمی تسلیت می گوید و 

برای ایشان از درگاه خداوند طلب آمرزش می کند.«

پربیننده ترین مستند »اکران حقیقت« کدام فیلم است؟
مستند »پروژه ازدواج« در دور تازه اکران حقیقت بیش از سه مستند دیگر بیننده داشته است.

به گزارش ایرنا از ارتباطات و اطالع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دور تازه »اکران 
حقیقت« )نمایش مس��تندهای مرکز گسترش( که از اواخر تیرماه ش��روع شده، همچنان ادامه دارد. در این بازه 

زمانی بیش از ۷۷۰ نفر چهار مستند انیمیشن ایرانی، پروژه ازدواج، ایستوود و چامون را تماشا کرده اند.
پربیننده ترین مس��تند این فصل، پروژه ازدواج به کارگردانی عطیه عطارزاده و حس��ام اسالمی بوده و انیمیشن 

ایرانی )مهرداد شیخان( و ایستوود )علیرضا رسولی نژاد( در رده دوم و سوم جذب مخاطب قرار دارند.
پروژه ازدواج روایت چند زوج است که در سرای احسان زندگی می کنند و درگیر بیماری روانی هستند.
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عکس_مکث_۳۱
 آنکه غنود، آسود!

مادر گفت: گوَشت با منه؟
کودک با چشم های خمار به مادر نگاه کرد. نادانِی 
معصومی در نگاهش بود. ش��رنِگ ش��ادی را در جان 
مادر ریخت. مادر دوباره گفت: مادرها دلش��ون مثل 
برگ گل س��رخ، خون��ه. از وقتی که بچه ها بدنیا می 
آن تا زمانی که بتوانن خودشون رو جمع و جور کنن، 

نه شب دارن نه روز !
کودک، خودش را بیشتر به مادر چسباند و فقط نگاه کرد. التماس چنان از 
نگاهش می تراوید که دِل مادر را می برد. مادر لحنش را عوض کرد و پرسید: 

زبونت رو هاپو خورده؟
از حرفی که زده بود، خوشش نیامد.

کودک جز نگاه، حرفی برای گفتن نداش��ت. مادر، دل نداشت بیشتر از این 
دل بچه اش را بسوزاند. صورتش را به موهای مخملِی گیس و گردن بچه اش 
مالید. گرمای شیرینی به تن اش دوید. دلش ماالمال از عشق مادری شد. زیر 

لب زمزمه کرد: هیچ نگو ناَزکم، هیچ نگو!
بخواب، تا می توانی بخواب!

بعد آهی کش��ید که چش��م و دلش را به آتش کشید. صدای نرِم ُخر ُخر به 
گوش مادر رس��ید. این ص��دا با تپش قلب مادر، کوک ب��ود. مادر یکبار دیگر 
صورت را به َگل و گوش بچه اش ماالند و گفت: روزهای زیادی داری که توی 
راهند. . . هنوز کو تا بزرگ بش��ی و دور و برت رو بشناس��ی و روزهای ابری و 

آفتابی را ببینی و از زندگی ات لذت ببری.
خوابش آهنگ داشت. دالوازترین آهنِگ مادر بود صدای این خواب که مثل 

حریر، چشم و دِل مادر را نوازش می داد.
صداهای ش��ب، خلوت شان را برمی آشفت. آشوب افتاده بود به دلش. مادر 
است و دالشوبه های شبانه. فقط الالیی می توانست آشوبش را فرونشاند، ولی 

چه کند که الالیی از خواب می پراندش!
با خود گفت: چه می خواهد این شِب سیاه دل از من؟!

چاره ای یافت. تنگ در آغوش��ش گرفت تا َمرغوای ش��وِم ش��ب، کودکش را 
نهراس��اند. ناگهان گفت: خوش به حال ات که غنوده ای. آه ای فرش��تگان شاهد 

باشید که هر کسی که غنود، آسود و از رنج و زخم، بیش از این تن نیالود. . .
این یادها در ذهنش می چرخید که فرشته ی خواب او را در ربود و خود را در 
باغی بزرگ دید که بچه ها دست در دست، شاد و خندان می دویدند و چرخ می 
زدند و ترانه می خواندند و شکوفه ها مثل برف بر موی و روی شان می بارید . . .

تابلو از زنده یاد آیناز احمدزاده

سهراب مهدی پور

افتتاح دبیرخانه سیزدهمین جشنواره تئاتر 
سودای عشق تهران بزرگ

عصرآزادی / س�رویس فرهنگی: دبیرخانه س�یزدهمین جشنواره تئاتر 
سودای عشق تهران بزرگ  افتتاح شد.

عصرآزادی  - علیرضا نیاکان؛ دبیرخانه س��یزدهمین جش��نواره تئاتر س��ودای 
عشق شهرتهران توسط محسن سلیمانی فارسانی دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر 
سودای عشق  تهران و با حضور  شهرام صمدی نیا رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
تهران بزرگ، محمدعلی جلیلی مدیر دبیرخانه جش��نواره س��ودای عشق و محمد 
کاظم تبار و دکترایرج افش��ار اصل واصغر مظاهری روابط عمومی سازمان و دیگر 

اعضای شورای نمایش سازمان و مدعوین افتتاح گردید.
س��یزدهمین جشنواره تئاتر س��ودای عشق بس��یج با هدف جمع آوری برترین 
 آث��ار هنرهای نمایش��ی ازتیرم��اه تا مهرم��اه فعالیت ب��ی وقفه خواهد داش��ت.
عالقه مندان می توانند جهت ش��رکت در این جش��نواره به ش��ماره تلفن همراه  
۰۹۱۲۶۷۷۹۴۷۸ در فضای مجازی پیام دهند تا اطالعات و نحوه ثبت نام در این 

جشنواره،دراختیارشان قرار گیرد.

احمد گلشیری، مترجم ادبیات داستانی، دوشنبه شب ۱۰ مرداد در اثر 
نارسایی قلبی در گذشت.

به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، احمد گلش��یری، مترجم، در ۷۶ سالگی از دنیا 
رفت.

به گفته سیامک گلشیری پسر مرحوم گلشیری احتماالً مراسم تشییع پیکر و 
خاکسپاری  پیکر احمد گلشیری، چهارشنبه، ۱۲ مردادماه برگزار می شود.

احمد گلش��یری مترجم مطرح متولد س��ال ۱۳۲۵  بود که  فعالیت ادبی خود 
را از جنگ اصفهان آغاز کرد. احمد گلشیری، برادر هوشنگ گلشیری، نویسنده 

فقید و پدر سیامک گلشیری، نویسنده است.
ضیاء موحد می گوید: احمد گلش��یری با هوش��نگ گلشیری رقابتی داشت که 

البته این رقابت معنایی نداشت، زیرا او مترجم بود و برادرش نویسنده.
 این ش��اعر و منطق دان در پی درگذشت احمد گلشیری در گفت وگو با ایسنا، 
درباره این که شاید این موضوع به این دلیل باشد که نامش زیر سایه نام برادرش 
قرار گرفته بود، توضیح داد: این بالیی اس��ت که س��ر همه کس��انی می آید که 
اسمشان زیر نام یک آدم معروف تر از خودشان قرار می گیرد؛ این را در مورد برادر 
مرحوم همایی هم دیده  بودم. تا جایی که خاطرم هس��ت هرجا می نشس��ت، به 
نحوی می خواس��ت بگوید، من کمتر از جالل همایی نیس��تم. این را در خیلی ها 
دیدم. در خانواده هایی که یک نفر ش��هرت بیشتری پیدا می کند، مشکل به وجود 
می آید. این موضوع هم کامال طبیعی اس��ت، کس��ی نمی خواهد که همیشه زیر 

سایه دیگری باشد، چیز عجیبی نیست.
موحد همچنین گفت: زنده یاد گلش��یری از همان ابتدا با ُجنگ اصفهان همراه 
بود، س��همش هم ترجمه  داس��تان بود. او کارهای تئوری ترجمه نمی کرد، همه 
ترجمه هایش داستان بود که بعدا مجموعه شد. نکته جالب در ترجمه هایش این 

بود که می گشت تا ببیند راجع به این داستان چه حرف هایی زده اند و آن ها را هم 
ترجمه می کرد. بنابراین کارهایش، هم ترجمه داستان بود و هم معرفی داستان 
و ش��گردهایی که نویسنده به کار برده است. این موضوع مورد توجه افرادی قرار 

گرفت که به داستان عالقه  داشتند.
 او سپس گفت: گلش��یری آدم نسبتا منزوی ای هم بود؛ اخالق خاصی داشت 
و این اخالق خاص او باعث می ش��د، منزوی باش��د. این اواخر هم همین مساله 

مشکالتی ایجاد کرد. متأسفانه نویسنده ها و مترجمانی که در جایی غیر از تهران 
زندگی می کنند، عوامل افسردگی شان خیلی بیشتر از کسانی است که در تهران 
هس��تند.   این ش��اعر در بخش دیگری از س��خنان خود یادآوری کرد: گلشیری 
گاهی به تهران می آمد و می گفت باید با افراد ارتباط داش��ته باش��یم ولی این جا 
ک��ه می آمد، ارتباط چندانی با افراد نمی گرفت. مثال به من هیچ وقت تلفن نکرد، 
مگر این که ضرورتی پیش می آمد، آن هم زمانی بود که هوشنگ گلشیری زنده 
بود و باهم به منزل ما آمدند. آمدنش به تهران هم موضوع تعجب آوری بود، این 
همه راه را به خود هموار می کرد و می آمد، فقط  س��راغ ناش��ر می رفت و کمی 
می نشس��ت و بر می گش��ت. البته او بی قراری دایمی داش��ت و اصال یک جا بند 
نمی شد. موحد در پایان گفت: یادش به خیر! در زمینه کارهایی که می کرد، آدم 
خیلی مثبتی بود و خیلی هم به کارهایش وابسته بود. متأسفم که به این شکل 

و با بیماری از دنیا رفت.
از میان آثاری که احمد گلشیری ترجمه کرده، مجموعه چندجلدی داستان و 
نقد داستان است که جلد اول آن در سال ۱۳۶۸، جلد دوم در سال ۱۳۷۰، جلد 
س��وم در س��ال ۱۳۷۶ و جلد چهارم در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسید و ۱۲ سال از 

عمر این مترجم را به خود اختصاص داد.
از دیگر آثار احمد گلشیری مجموعه ۱۰ رمان است با عنوان های ساعت شوم 
نوش��ته گابریل گارس��یا مارکز، پدرو پارامو نوش��ته خوان رولفو، نفرین ابدی بر 
خواننده این برگ ها نوش��ته مانوئل پوئیگ، ناپدیدشدگان نوشته آریل دورفمن، 
از عش��ق و دیگر اهریمنان نوش��ته گابریل گارس��یا مارکز، گرسنه نوشته کنوت 
هامس��ون، ش��کار انس��ان نوش��ته خوزه ایبالدو ریبیرو، دوئل از آنتون چخوف، 
س��ال های سگی نوش��ته ماریو بارگاس یوسا، و چه کسی پالومینو مالرو را کشت 

نوشته ماریو بارگاس یوسا که در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۳ منتشر شده اند.

احمد گلشیری درگذشت


