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ساالر عقيلي در فستيوال تيرگان كانادا
ايس�نا: كنس��رت گروه »پرديس« به سرپرستي حميد متبس��م در فستيوال 
بزرگ تيرگان در شهرهاي تورنتو و مونترال كانادا برگزار مي شود. پروژه پرديس از 
تازه ترين پروژه هاي حميد متبسم - آهنگس��از و نوازنده ايراني - است كه براي فرم 
اركستر كوچك ملي تشكيل شده است. خواننده سوليست اين رپرتوار كه نزديك 
به دو س��اعت موسيقي براي آن نوشته ش��ده، ساالر عقيلي اس��ت و نوازندگان اين 

پروژه در فستيوال تيرگان همگي از كانادا انتخاب شده اند.
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برداشت  
به بهانه برگزاري تور كنسرت آخر

»حسين عليزاده« در تهران
موسيقي عاطفي - فلسفي »عليزاده« 

   »نورعلي خان برومند« اس��تاد موس��يقي ايران 
معتقد بود: موس��يقي اي��ران مبتني ب��ر تك نوازي 
اس��ت و حتي اگر گروه نوازي نيز برگزار مي ش��ود، 
بازهم مبتني بر تك نوازي اس��ت چرا كه موس��يقي 
ايراني به ص��ورت تك نوازي با تم��ام ظرايفش اجرا 
مي شود. از س��وي ديگر، مقابل موسيقي تك نوازي 
دانش آموخت��گان موس��يقي كالس��يك غ��رب 
معتقدند با تنظيم اين موسيقي فرم ديگري را ارايه 
مي دهند و فكر مي كنند به جايي رس��يده اند. اما در 
موس��يقي كالس��يك ايراني نيز تنظيم نه به شكل 
هارموني در موس��يقي كالس��يك غربي كه تنظيم 
در رديف و... انجام مي شود. از زمان »درويش خان« 
در موس��يقي كالس��يك ايران گروه نوازي ش��كل 
گرفت اما باز در اين گروه ن��وازي اين تك نوازي بود 
كه بيش��تر به چش��م مي آمد كه در انتها، اين گروه 
به يك نفر مي رس��يدند. آثار »لطفي«، »عليزاده«، 
 »مش��كاتيان« و... نمونه اي از اين مس��اله هستند.

 به عب��ارت ديگر بايد گفت؛ موس��يقي كالس��يك 
ايراني يك تك ن��وازي و در اوج بداهه نوازي اس��ت 
كه امثال »حس��ين عليزاده« در اين حوزه اس��تاد 
هس��تند. »حس��ين عليزاده« اگر كار اركسترال و 
چندصدايي برگزار مي كند اي��ن كار بر پايه اصالت 
ردي��ف دس��تگاهي و تك ن��وازي و موس��يقي اي 
عاطفي،  فرهنگي و فلس��في اس��ت. بنابر اين اصل 
در اين كارها معرفت، موس��يقي اس��ت. موس��يقي 
»علي��زاده« در تك ن��وازي مش��رف به موس��يقي 
هم نوازي غ��رب و مبتني ب��ر اصالت و پاي��داري از 
فرهنگ ايران زمين اس��ت. با اين حال اس��تقبال از 
كاره��اي افرادي چ��ون »عليزاده«، »ش��جريان«، 
»لطف��ي« و »كامكارها« در ش��رايط و فضاي امروز 
كشور بس��يار خوب بوده اس��ت. اي كاش مسووالن 
فرهنگي كشور به جاي توجه به موسيقي پاپ توجه 

بيشتري به موسيقي كالسيك ايراني نشان دهند. 
*مديرعامل موقت خانه موسيقي

شمارش معكوس براي آغاز شصت و چهارمين فستيوال كن  

نخل هاي طاليي ميزبان سينماگران جهان مي شوند

تالقي

علي اش��رف درويشيان 
از جمل��ه نويس��ندگان و 
انديش��منداني اس��ت كه 
در هم��ه ح��ال انس��ان را 
تحت تاثير ق��رار مي دهد. 
با وجود بيم��اري و كهولت 
س��ني ك��ه دارد همچنان 
پركار و پرانگيزه مش��غول 
تحقيق و پژوهش اس��ت و 
البت��ه مي نويس��د. او البته 
وجهي ديگر نيز دارد و اين 
به همان روح پرسشگري و 

پژوهش��گري اش بر مي گردد؛ روحيه اي كه تاكنون 
منجر به انتشار آثار برجس��ته فراواني چون فرهنگ 

افسانه هاي مردم ايران از سوي او شده است. 
 جناب آقاي درويش�يان! از قرار كت�اب تازه اي 
از ش�ما در نوبت چاپ ق�رار دارد، از مختصات و 

ويژگي هاي اثر جديدتان براي مان بگوييد؟ 
اخيرا كتاب ت��ازه اي را با هم��كاري رضا خندان 
مهابادي به نش��ر چش��مه س��پرده ام كه هم اكنون 
در حال حروفچيني اس��ت. اين كتاب ك��ه »دانه و 
پيمانه« نام دارد نقد 12 رمان برتر ادبيات فارس��ي 
است كه نگارش آن حدود پنج ماه به طول انجاميده 

است. اميدوارم اين كتاب در 
آين��ده نزديك به بازار نش��ر 
ايران وارد ش��ود و مش��كلي 
از ه��ر حيث ب��راي آن پيش 

نيايد. 
 از اين كت�اب كه براي نش�ر 
ارسال شده اس�ت بگذريم، 
هم اكن�ون روي چه اثري كار 
مي كني�د و ق�رار اس�ت چه 
كتاب ه�اي جديدي از ش�ما 
در آين�ده نزدي�ك منتش�ر 

شود؟ 
من هم اكن��ون در ح��ال نوش��تن جل��د هفتم 
»داس��تان هاي محبوب م��ن« هس��تم؛ همچنين 
به صورت جدي در ح��ال تحقي��ق و پژوهش براي 
نگارش جلد بيس��تم »فرهنگ افس��انه هاي مردم 
ايران« هس��تم. كتابي كه قرار است، جلد پاياني اين 
مجموعه آثار باشد. فكر مي كنم حتي اگر همه چيز 
خوب پيش   رود باز هم زمان دقيق چاپ اين دو اثر به 

ناشر و برنامه ريزي هاي او بستگي دارد. 
 آخرين يا جدي ترين اث�ري كه اخيرا خوانده ايد 

چه كتابي بوده است؟ 
رمان »تماما مخصوص«. 

اكران چهار فيلم دوم نوروز قطعي شد
    ش�رق: اكران چه��ار فيلم »مره��م«، »خيابان 
بيس��ت و چه��ار«، »پايان نام��ه« و »ب��رف روي 
ش��يرواني داغ« در اك��ران دوم نوروز قطعي ش��د. 
حبيب كاوش، س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش 
با اعالم اي��ن خبر گف��ت: »مرهم« ب��ه كارگرداني 
عليرضا داودنژاد بعد از فيلم»زن ها شگفت انگيزند« 
در گ��روه آزادي، »خياب��ان بيس��ت و چه��ار« به 
كارگرداني س��عيد اسدي بعد از »س��ه درجه تب« 
در گروه ق��دس، »پايان نامه« ب��ه كارگرداني حامد 
كالهداري بع��د از »جداي��ي نادر از س��يمين« در 
گروه استقالل و»برف روي ش��يرواني داغ« ساخته 
محمدهادي كريمي بعد از »يك��ي از ما دو نفر« در 
گروه عصر جدي��د به روي پ��رده مي روند. وضعيت 
فيلم��ي كه در گ��روه س��ينمايي »آفريق��ا« بعد از 
»اخراجي هاي 3« اكران مي ش��ود، هنوز مشخص 
نيست و طي روزهاي آينده قطعي خواهد شد. پيش 
از اين از فيلم »ورود آقايان ممنوع« به عنوان گزينه 

اين گروه نام برده شده بود.
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سهام الدين بورقاني

گفت و گو با علي اشرف درويشيان

پايان فرهنگ افسانه هاي مردم ايران
پژمان موسوي

ش�رق: كمتر از يك ماه ديگر يعن��ي 11 تا 22 ماه 
مي )21 ارديبهش��ت تا اول خرداد( شصت و چهارمين 

جشنواره فيلم كن در جنوب فرانسه برگزار مي شود. 
بعد از ديويد لينچ، تارانتينو، تيم برتن و ش��ان پن، 
رابرت دني��رو پنجمين آمريكايي اس��ت كه رياس��ت 
هيات داوران بخش مس��ابقه اصلي جش��نواره امسال 

را بر عهده دارد. 
برگزار كنندگان جش��نواره گفته بودن��د دعوت از 
دنيرو، تقدير از او به عنوان يكي از موسس��ان جشنواره 
فيلم ترايبكاست كه امسال دهمين سال برگزاري خود 

را جشن مي گيرد. 
يكي از ويژگي هاي جش��نواره امسال اطالع رساني 
محدود آن است. معلوم نيس��ت چرا تيري فرمو، مدير 
جش��نواره و اعضاي كميته انتخاب تصميم گرفته اند 
پيش از نشس��ت رس��مي انتخ��اب فيلم ه��ا كه صبح 
روز پنجش��نبه در پاريس برگزار مي ش��ود، اطالعات 
چنداني را در اختيار رس��انه ها قرار ندهند؛ اما با وجود 
اي��ن خبررس��اني قطره چكاني، اس��امي تع��دادي از 
فيلم هاي بخش مس��ابقه ك��ه انتظار م��ي رود رقابت 

شديدي با هم داشته باشند، اعالم شد. 
يكي از اي��ن فيلم هاي مهم كه به عقيده نويس��نده 
»ورايتي« ش��انس زيادي براي درياف��ت نخل طاليي 
دارد »پوستي كه در آن زندگي مي كنيم« ساخته پدرو 
آلمودوار، فيلمس��از اسپانيايي اس��ت. او پيش از اين با 
فيلم هاي »همه چيز درباره مادرم« و »بازگش��ت« در 

سال 99 و 2007 برنده نخل طاليي كن شده بود.
 پيش از اي��ن خيلي ها تص��ور مي كردند كه ممكن 
است او امسال شانس حضور در جشنواره را پيدا نكند. 

فيلم ه��اي »بچه اي ب��ا دوچرخه« س��اخته جديد 
ب��رادران داردن و با نقش آفريني سيس��يل دو فرانس، 
»ماليخوليا« فيل��م جديد الرس فون تريه، فيلمس��از 
دانماركي با ش��ركت كرستن دانس��ت، كيفر ساترلند 
و شارلوت گينزبرگ، »روزي روزگاري در آناتولي« اثر 

نوري بيلگه جيالن، فيلمس��از نامدار ترك، »لوهاور« 
س��اخته آكي كوريس��ماكي، كارگ��ردان فنالندي و 
دو فيلم ايتاليايي»م��ا يك پاپ داريم« س��اخته ناني 
مورتي و »اينجا بايد همانجا باش��د« پائولو س��ورنتينو 
و نقش آفريني ش��ان پن، حضورشان در بخش مسابقه 
جشنواره كن تقريبا قطعي شده است. همچنين فيلم 
جديد گاس ون س��انت، فيلمس��از آمريكايي با عنوان 
»بي قرار« به عن��وان فيلم افتتاحيه بخ��ش نوعي نگاه 
برگزيده شده اس��ت. فيلم »النا« به كارگرداني آندري 
زوياگينتس��ف هم در بخش مس��ابقه حض��ور خواهد 

داشت.
 بومرنگ قلب ساخته نيكوالي خومريكي و »نسل 
پي« ويكتور گينزبورگ دو فيلم روس��ي ديگر هستند 
كه احتم��اال در بخش»دو هفت��ه كارگردانان« حضور 

خواهند داشت. 
نائومي كاواس��ه، فيلمس��از ژاپني هم ب��ا پنجمين 
فيلم خود كه هنوز بي نام اس��ت خودش را براي حضور 

در كن مهيا كرده است.
 برخ��ي از فيلم ها كه فع��ال براي بخش ن��گاه وي ژه 
س��ازمان ملل در جش��نواره فيلم كن ثبت شده اند به 
راحت��ي مي توانند به بخش هاي اصل��ي راه پيدا كنند. 
يك��ي از مطرح ترين فيلم هايي ك��ه در اين بخش ثبت 
ش��ده اس��ت »ما بايد در مورد كوين صحب��ت كنيم« 
س��اخته لين رمزي، فيلمساز اس��كاتلندي است. اين 
فيلم اقتباس��ي از رماني ب��ه همين نام نوش��ته ليونل 
ش��رايور اس��ت كه ب��ه موضوع قت��ل عام در مدرس��ه 

پرداخته است. 
مراس��م افتتاحيه جش��نواره امس��ال ب��ا نمايش 
»نيمه ش��ب در پاريس« كمدي جديد وودي آلن آغاز 

مي شود. 
»نيمه شب در پاريس« يكي از سه فيلمي است كه 
با قرارداد بين شركت گراوير پروداكشنز متعلق به آلن 

با مدياپرو در بارسلونا ساخته  شده است.

از درياچه اروميه تا ناكجاآباد
   بنابراي��ن پ��س از بازديد از ش��هر مالمو در س��ال 
1381،  گروه��ي از كارشناس��ان س��ازمان محي��ط 
زيست، مامور بررسي دقيق شرايط با تاكيد بر ارزيابي 
زيس��ت محيطي ب��راي ميان گذر ارومي��ه و كنارگذر 
انزلي ش��دند. در عين ح��ال فش��ارهاي منطقه اي و 
محلي ك��ه گاهي متاس��فانه رن��گ و لعاب سياس��ي 
هم مي گرف��ت، دش��واري هاي فراوان��ي را پيش پاي 
فرآيند كارشناس��ي قرار مي داد. از آنجايي كه گزارش 
ارزيابي محيط زيس��تي مش��اور وزارت راه ناقص بود، 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت با احداث ميان گذر 
با پايه ه��اي متعدد مخالفت كرد و تا ش��هريور س��ال 
84 هي��چ گاه اح��داث اي��ن راه ك��ه راه آه��ن هم در 
مراحل بعدي به آن اضافه ش��د، مورد تاييد س��ازمان 
واقع نش��د. همچنين برنامه مديريت و طرح تفصيلي 
درياچه ارومي��ه و تش��كيل اولين كميته مش��ترك 
مديريت درياچه در اولين ماه هاي س��ال 84 )ماه هاي 
پاياني كار دولت هش��تم( ش��كل گرفت. عالوه بر آن، 
مراحل تدوين برنام��ه چهارم با حضور كارشناس��ان 
فرابخشي، اساتيد دانشگاه و س��ازمان هاي مردم نهاد 
صورت مي گرفت ك��ه در نهايت به بن��د »الف« ماده 
67 قانون برنامه چهارم منجر ش��د: »برنامه مديريت 
زيس��ت بوم��ي در زيس��ت بوم هاي حس��اس و ويژه 
درياچ��ه اروميه تهي��ه و ب��ه مرحله اج��را در مي آيد. 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت با همكاري سازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي كش��ور و وزارتخانه هاي نيرو 
و جهاد كش��اورزي، آيين نامه اجرايي اين ماده را تهيه 
و به تصوي��ب هيات وزيران مي رس��انند.«از طرفي در 
همان سال ها با پيشنهاد س��ازمان، طرح هاي احداث 
س��د ملزم به ارايه ارزيابي زيس��ت محيطي ش��دند و 
در خصوص س��دهاي واقع ش��ده بر رودهاي منتهي 
به درياچه اروميه هم به اين مس��اله توجه نشان داده 
ش��د. البته نمي توان اين واقعيت را ني��ز ناديده گرفت 
كه تغييرات اقليمي، افزايش دم��ا و در نتيجه تبخير، 
كاهش مي��زان بارندگ��ي س��االنه و در نتيجه كاهش 
ميزان روان آب هاي شمال غرب كش��ور در اين ميان 
اثر گذار بوده اس��ت. البته بس��ياري از اين طرح ها در 
سال ها بعد متاس��فانه با ركود و حتي توقف مواجه شد 
و در ش��رايطي موضوع محيط زيس��ت از اولويت هاي 
ملي خارج شد.   مس��اله اجراي برنامه چهارم با ترديد 
ش��وراي عالي حفاظت محيط زيست با انحالل مواجه 
شد. متاس��فانه موضوع حفاظت از اروميه هم به بوته 
فراموشي سپرده شد تا اينكه در سال هاي اخير نداي 
وجدان بيدار س��ازمان هاي مردم نه��اد و نمايندگان 
غيردولت��ي و خبرن��گاران اي��ن ح��وزه س��بب طرح 
مساله شد. در سال 81 »پروفس��ور موزر« كه يكي از 
كارشناسان مش��هور بين المللي بود و در مطالعات به 
تيم كارشناسي ايراني كمك مي كرد، پيش بيني كرد 
كه اين روند باعث خواهد ش��د كه طي 20 تا 30 سال 
آينده فاجعه آرال تكرار شود و مزيت رطوبت  منتشره 
از طرف درياچه اروميه براي كش��اورزي اطراف از بين 
مي رود و در نتيج��ه منطقه تدريجا بياباني مي ش��ود 
و گرد و غبار ناش��ي از درياچه، زندگي در ش��هرهاي 
اطراف را با معضالت بهداش��تي مواج��ه خواهد كرد. 
متاس��فانه پيش��گويي »موزر« ك��ه كارشناس��ان و 
مديران زيادي شاهد آن بودند، به دليل عدم پيگيري 
و اس��تمرار سياس��ت ها و مقررات و قواني��ن و كاهش 
نزوالت و بي توجهي به مديريت يكپارچه پيشنهادي، 
امروز در كمتر از ي��ك دهه به واقعيت نزديك ش��ده 
اس��ت. امروز براي نجات درياچه بايد به تش��كيل ساز 
و كار مديريتي فرابخشي در عالي ترين سطح اجرايي 
ممكن و اتخاذ تصميمات ضربتي و سريع براي تامين 
حق آب درياچه به ص��ورت س��يالبي و حفظ جريان 
عبور آب از ميان گذر درياچه و حفاظت از عرصه هاي 
طبيعي اطراف و تاالب هاي حاش��يه درياچه در قالب 
مطالعات جامع و تفصيل��ي اقدام ك��رد. تعلل در اين 
زمينه يقينا عواقب و آثار جبران ناپذيري براي محيط 

زيست كشورمان به دنبال خواهد داشت. 
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