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تعدادی از خوانندگان پاپ با پایان جشنواره موسیقی فجر وارد 
لیست سیاه دفتر موسیقی وزارت ارشاد شده اند و مجوز فعالیت و 

کنسرت های شان فعال صادر نمی شود.
در شرایطی که دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره این موضوع 
سکوت اختیار کرده، وزیر ارشاد شخصا درباره این موضوع اظهار 

نظر کرد.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این باره 
تاکید کرد: اگر خواننده ای ممنوع الکار بود در جشنواره فجر شرکت 
نمی کرد، دلیل این که شرکت کرده اند این است که ممنوع الکار 

نبوده اند.
وی تاکید کرد: ما تالش می کنیم بــه همه فضا دهیم، بله ما به 
کســانی که با مردم همراه بوده اند حتما باید نگاه دیگری داشته 
باشیم، حتما باید نگاه حمایتی داشته باشیم. ما به عنوان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف هستیم همه هنرمندان و اهالی 

فرهنگ و هنر را در حیطه کاری خودمان پوشش دهیم.
گفتنی است مجوز کنسرت های سهراب پاکزاد، امید حاجیلی، 
آرش و مسیح و... به گفته نزدیکان این هنرمندان به دالیل نامعلوم 
در هفته های گذشته از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد صادر 

نشده است.
این در شرایطی است که پس از تاکید وزیر ارشاد به برگزاری 
کنسرت ها و همکاری مراجع ذی صالح، بیش از دویست سانس 

کنسرت در ایران تا آخر سال قرار است روی صحنه برود./ایلنا

واکنش اسماعیلی 
به ادعای برخی 

خواننده های پاپ 

خرب فرهنگ و هرن 

نمایش »فیش آباد« به کارگردانی اشکان درویشی که در آن مساله حقوق های نجومی برخی مدیران را 
به چالش می کشد این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است. نمایش »فیش آباد« که این روزها 
در سالن شماره 2 پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است پیش از این در سال ۹۶ توسط سیروس همتی 
نویسنده اثر در تماشاخانه سرو و نمایشنامه خوانی در پالتوی اجرای مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته است. 
این اثر نمایشی به معضل اختالس و حقوق های نجومی می پردازد که هنوز بعد از گذشت سال ها به موضوعی 
کهنه تبدیل نشده و قصه آن درباره یک راننده کامیون است که به اشتباه حقوق نجومی یک مدیرعامل بانک 

به حسابش واریز می شود... »فیش آباد« تا جمعه 2۶ اسفند ماه ساعت 1۹:30 روی صحنه خواهد بود./مهر

با اجرای نمایش »مکبث زار« به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی، تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر بعد 
از چند ماه میزبان ، یک نمایش می شود. ابراهیم پشت کوهی، نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی که 
اصالتا اهل بندرعباس است، می گوید: قرار است نمایش »مکبث زار« از اواخر فروردین سال 1402 در 
تاالر اصلی این مجموعه روی صحنه برود. او افزود: »مکبث« ما خیلی شرقی و ایرانی است و در اجرای آن 
نه تنها از آیین زار جنوب بلکه از دیگر شیوه های نمایش شرقی  همچون کابوکی و کاتاکالی بهره برده ایم و 
حتی در جاهایی هم از کمدیادالرته ایتالیا استفاده کرده ایم. گفتنی است که اجرای نمایش »مکبث زار« 

در جشنواره چهل و یکم تئاتر فجر نیز با استقبال تماشاگران رو به رو شد./ایسنا

مکبث زار فرودین ماه می آیدمعضل حقوق های نجومی در فیش آباد

 پیشکسوت موسیقی نواحی بلوچستان درگذشتآمادگی کرمان برای مسافران نوروزی عبداهلل انوار از دنیا رفت
عبداهلل انوار اندیشمند و پژوهشــگر فرهنگ ایرانی - اسالمی روز 
پنجشنبه 18 اســفند پس از یک دوره بیماری ســنگین و درمان در 
بیمارستان به منزل خود بازگشته بود که بر اثر کهولت سن درگذشت.

عبداهلل انوار به سال 1303 در تهران متولد شده بود. پدرش سید 
یعقوب انوار شیرازی از روحانیون متجدد و از بزرگان انقالب مشروطه 
ایران بود. نسخه ای از خاطرات یعقوب انوار پدر وی نیز موجود است که 

هنوز منتشر نشده اما از سرنوشت این نسخه خبری در دست نیست.
انوار از خادمان فرهنگ ایران زمین بــود که در زمینه های متعدد 
حکمی تبحری خاص داشت. بســیاری از نسخ مهم حکمت و فلسفه 
اسالمی به دست او احیا و شرح شدند که این میان شرح آثار فارابی و 
ابن سینا از اهمیت خاصی برخوردارند. تعلیقات او بر اساس االقتباس 
خواجه نصیرالدین طوسی نیز مشهور اســت. او در زمینه ترجمه نیز 
دست داشت و آثار مهمی را از فلسفه های شرق و غرب ترجمه کرد. وی 

همچنین فهرست نویس بود./صباخبر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کرمان 
گفت: برای نوروز 1402 اجرای برنامه نوروزگاه در اماکن و سایت های 
تاریخی استان تدارک دیده شده است. فریدون فعالی افزود: اغلب 
نقاط و اماکن تاریخی و گردشگری مانند باغ شاهزاده ماهان، ارگ 
تاریخی بم، مجموعه گنجعلیخان و غیره میزبان نوروزگاه در ایام 
نوروز هستند. وی با بیان اینکه آیین ها و برنامه های متنوع فرهنگی 
در نوروزگاه اجرا می شود تصریح کرد: برپایی نمایشگاه های صنایع 
دستی و غرفه های عرضه غذاهای محلی برای گردشگران نوروزی 
که به استان کرمان سفر می کنند نیز پیش بینی شده است. فعالی 
اظهار داشت: برای معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی استان در ایام 
نوروز، تعداد 150 هزار نسخه اقالم تبلیغاتی در بین مسافران نوروزی 
توزیع می شود و همچنین سومین جشــنواره نوروزی زیباترین 
هفت سین نیز در شهرستان کوهبنان)شمال استان( اجرا می شود 

که فراخوان آن منتشر شده است./ایرنا

خلیفه شاهمیر بلوچ مالداری یکی از چهره های سرشناس فرهنگ و 
هنر بلوچ در مکران و اطراف چابهار دار فانی را وداع گفت. علی مغازه ای 
پژوهشگر موسیقی نواحی که طی ســال های گذشته در چند پروژه 
موسیقایی با مرحوم شــاهمیر در ارتباط بوده با انتشار متنی ضمن 
اعالم خبر درگذشت این استاد موسیقی اقوام بلوچستان نوشته است:

»خلیفه شاهمیر بلوچ مالداری، کســی که ده ها سال در کسوت 
خلیفه گواتی به روش آیینی و ســنتی مردم سرزمین پهناور مکران 
در جنوب بلوچســتان بزرگ به مداوا و تیمار بیماران خسته جان از 
آسیب های روانی و تالمات روحی می پرداخت، خود به ارواح رفتگان 
پیوست.« بنابر گفته ها و شنیده ها در پی نبود امکان مداوای جسمی در 
بیمارستان چابهار و انتقال این خلیفه درمانگر روحی به منزل خود در 
روستای تیس کوپان، وی نیمه شب سه شنبه 1۶ اسفند برای همیشه 
خاموش شد و صبح چهارشنبه در مزار »تیس کوپان شیردل« به خاک 

سپرده شد./مهر


