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جشنواره موسیقی فجر ما را به ایران می شناساند

خرب فرهنگ و هرن 

آیین اختتامیه سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر ، پنجشنبه )4اسفندماه( از ساعت 1۸:30 در 
تاالر وحدت و با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسئوالن فرهنگی و هنری، 
هنرمندان، اصحاب رسانه و عالقمندان برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود مراسم روز چهارشنبه )سوم 
اسفندماه( برگزار شود که باتوجه به همزمانی با اختتامیه سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 
با حضور رئیس جمهور و همراهی وزیر فرهنگ در این مراسم، بنا شد آیین اختتامیه این دوره از جشنواره 
پنجشنبه )4 اسفندماه( برگزار شود. سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر از ۲۸ بهمن ماه تا سوم اسفندماه 
1401 به دبیری بهزاد عبدی در بخش های رقابتی )جایزه باربد( و غیر رقابتی درحال برگزاری است./صباخبر

نمایش »فیش آباد« به کارگردانی و تهیه کنندگی اشــکان درویشی و نویسندگی سیروس همتی 
از امروز چهارشنبه 3 اسفند در ســالن شماره ۲ پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه می رود و تا جمعه 
۲۶ اسفندماه اجرا خواهد داشت. این نمایش که به موضوع حقوق های نجومی می پردازد، سال ۹۶ به 
کارگردانی سیروس همتی در تئاتر شهر نمایشنامه خوانی شده و در دی ماه ۹۶ نیز روی صحنه رفته است. 
محمود موسوی، سولماز حصاری، پوریا محمدزاده، ریحانه پهلوان، عاطفه سمرقندی با حضور خسرو 
احمدی و سیروس همتی بازیگران این نمایش هستند. سایر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: 

موسسه خیریه فرشته های بهشتی، مهشید خسروی، منشی صحنه: علیرضا ذوالفقاری و .../مهر

معضل حقوق های نجومیزمان برگزاری اختتامیه جشنواره موسیقی فجر تغییر کرد

ونیز به گل نشست!بزرگداشت یاحقی در دانشگاه فردوسیتوضیح کتابخانه مّلی درباره ویدئوی حاشیه ساز
به دنبال انتشار ویدئوی اجرای موســیقی در مرکز همایش های 
سازمان اسناد و کتابخانه ملّی، روابط عمومی این سازمان توضیحاتی 
را منتشر کرد. در متن ارسالی به رسانه ها درباره این اجرا آمده است: 
سالن قلم مرکز همایش های سازمان در تاریخ ۲۶ /11 /1401 توسط 
موسسه فرهنگی هنری »عصر گفتگوی قلم« بر اساس قرارداد شماره 
03۹/ق/401 مــورخ ۲3 /11 /1401، جهت اجــرای رویدادی با نام 
»اولین کنگره مدیران کارآفرین« اجاره شــد. بر اساس متن قرارداد، 
موسسه مکلف و موظف به رعایت شئونات اسالمی و قوانین کشور بود 
و مسئولیت برنامه های رویداد را پذیرفته است. در این برنامه یکی از 
خوانندگان دارای مجوز کشور، قطعه ای از خواننده ای خارج نشین را 
بازخوانی کرده است. موسسه مجری در این زمینه هیچگونه هماهنگی 
و اطالعی به رئیس مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
نداده و ســازمان پیگیری قانونی و حقوقی را دربــاره  این نقض تعهد 

موسسه مجری برنامه، را در دستور کار خود دارد./ایسنا

مراسم بزرگداشــت محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات 
فارسی و عضو پیوسته شورای فرهنگســتان زبان و ادب فارسی 
برگزار می شود. ششــصدوپنجاه وپنجمین شب از شب های بخارا 
به محمدجعفر یاحقی اختصاص یافته که روز پنجشنبه، چهارم 
اسفندماه از ساعت 17 در دانشــگاه فردوسی برگزار خواهد شد.  
عبدالغفور آرزو، شــمس الحق آریانفر، خدیجــه بوذرجمهری، 
محمدحسین پاپلی یزدی، سیدمهدی زرقانی، علی اشرف صادقی، 
قطب الدین صادقی، نعمت اهلل فاضلی و  علی دهباشی از سخنرانان 
مراسم هســتند. همچنین گفتارهایی از  احمد کریمی حکاک، 
مهدی امین رضوی، محمود امیدســاالر، نسرین عسکری، تورج 
دریایی، آنا کراسنوولسکا، عبدالغفور آرزو، شاه منصور شاه میرزا، 
عبداقیوم قویم، گلرخسار صفی اوا، خاویر هرناندز و... پخش خواهد 
شد.  این مراسم توســط مجله بخارا با همکاری دانشکده ادبیات 

دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار می شود./ایسنا

کانال های آبی شــهر ونیز در ایتالیا همزمان با کاهش سطح آب و 
بارش ها در حال خشک شدن است.

ونیز که در چند سال اخیر اغلب با مشکل سیل و باالآمدن سطح 
آب روبه رو بوده است حاال به دلیل هفته ها هوای خشک زمستانی و 
کاهش ۵0 درصدی بارش ها با پدیده خشکســالی مواجه شده است 
و بنابر اعالم دانشمندان و گروه های زیست محیطی، این پدیده کل 

ایتالیا را در معرض خطر قرار داده است.
گردشگران هنگام جزر و مد شدید در ونیز از روی یک کانال که به 

طور قابل توجهی خالی است، عبور می کنند. 
شهر توریستی ونیز ساالنه میزبان بیش از ۲0 میلیون گردشگر از 
سراسر جهان است و طبق اعالم پیشین برای جلوگیری از ورود بیش از 
حد گردشگران به این منطقه قرار است از تابستان امسال گردشگران 
با پرداخت هزینه ورودی و رزرو اقامتگاه، وارد این منطقه توریستی 

شوند./ایسنا

حمید ساعد، درباره  برگزاری جشنواره موسیقی فجر عنوان کرد: 
جشنواره موسیقی فجر یگانه امید هنرمندان است. جشنواره ها باعث 
می شود تا ما دیده شویم، مردم ایران و سایر کشورها، ما را بشناسند و 
نتیجه مثبتی دارد. سرپرست گروه »سالم« افغانستان درباره برگزاری 
جشنواره عنوان کرد: برگزاری جشنواره های موسیقی باعث تبادالت 
گسترده فرهنگی بین هنرمندان کشــورها با یکدیگر می شود. ما در 
جریان همین رویدادهای هنری به اشتراکات فرهنگی زیادی دست 
پیدا کردیم و تاکنون با هنرمندان ایرانی نیز به صورت تلفیقی به تولید 
آثار موسیقایی پرداخته ایم و موسیقی مرزهای بین ما را حذف کرده 

است. وی درباره اجرای کنسرت »قوالی« گفت: »موسیقی کشورهای 
افغانستان، هندوستان، بنگالدش و تاجیکستان یک فرهنگ آمیخته 
با یکدیگر دارد و قوالی نیز شاخه ای از موسیقی افغانستان است که در 

دیگر کشورها نیز رواج پیدا کرده است.
او ادامه داد: »موسیقی »قوالی« شامل اشعار عارفانه و صوفیانه است 
و این سبک موسیقی در مرز بین موسیقی فولکلور و آماتوری در جریان 
است. اشعار این موسیقی شاد و معانی واالیی دارد. تمام موسیقیدانان 
افغانســتان در هر دوره و مرحله ای از کار هنری شان قرار دارند باید با 
این سبک آشنایی داشته باشند به گونه ای که در بین آهنگ هایی که 

می نوازند حداقل یکی از آنها باید به »قوالی« بپردازد.
این هنرمند با اشاره به تاســیس گروه »سالم« مطرح کرد: »گروه 
موســیقی ما حدود 30 نفر عضــو دارد که از ســال 13۶۶ با عنوان 

پیشکسوتان مهاجرین افغانستان بنیاد این گروه را بنا کردیم.
گروه موســیقی »سالم« به سرپرستی حمید ســاعد، عبدالستار 
رسولی )آوازخوان و هارمونی نواز(، محمد حبیبی )آوازخوان و هارمونی 
نواز(، میراحمد علیزاده )رباب نواز(، عابدین محمدی )دوتار نواز( در 
دومین شب سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای 

نیاوران به روی صحنه رفتند./ایسنا


