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ــه شــماره اول، در  ــری نســبت ب ــب متنوع ت ــه شــدن 16 صفحــه و چــاپ مطال ــا اضاف ــه ب شــماره دوم ماهنام
ــاال  ــه ب ــه علــت اســتقبال خــوب دوســتان تصمیــم ب 56 صفحــه و در مونتــرال و تورنتــو پخــش می شــود و ب
بــردن تیــراژ ماهنامــه از 2300 بــه 3300 جلــد گرفتیــم و امیدواریــم در ایــن راه بــزرگ بتوانیــم نظــر شــما 
مخاطبــان عزیــز را جلــب کــرده باشــیم و همچنــان منتظــر حمایــت شــما هنــر دوســتان عزیــز بــرای کمــک 

بــه باالبــردن ســطح کیفــی مطالــب مجلــه هســتیم.

شــما می توانیــد مطالــب خــود را بــه آدرس ایمیــل مجلــه Journal.remi@gmail.com  بفرســتید و پــس 
از بررســی و مطالعــه همــکاران عزیــزم بــرای چــاپ بــا شــما تمــاس می گیریــم.

سخن آخر:

ــما  ــی ش ــت مال ــر حمای ــا منتظ ــود و م ــاپ می ش ــخصی چ ــه ش ــا هزین ــی و ب ــک دولت ــدون کم ــه ب ماهنام
ــم.♥ ــدم برداری ــر ق ــر و قوی ت ــزرگ بهت ــن راه ب ــا در ای ــتیم ت ــت هس ــتان هنردوس دوس
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تاریخچه موسیقی
به کوشش علیرضا فخاریان

موسیقی در قرون وسطا )450-
)1450

از سال 450 میالدی تا 1450 میالدی به عنوان 
وسطا شناخته می شود. در قرون وسطا مردم به 3 
اشراف، دهقانان و روحانیان تقسیم  دسته طبقه 
می شدند. در این دوران شهرها گسترش یافت و 
نفوذ  جامعه  اقشار  تمام  گرفت.  بنیان  دانشگاه ها 

قدرتمند کلیسای کاتولیک ُرم را احساس می کردند و مذهب سایه 
سنگینی بر جامعه داشت و دوزخ واقعیتی تردیدناپذیر و کفر گناه 
به آموزه های  بود. راهبان در صومعه ها آموزش را منحصر  کبیره 

مذهبی ساخته و بیشتر مردم از جمله اشراف بی سواد بودند.

کلیسا همان گونه که نگرش و اندیشۀ قرون وسطایی را در سیطره 
برجسته ترین  بود.  حاکم  نیز  موسیقی  زندۀ  جریان  بر  داشت، 
خواندن  بودند.  کلیسا  خدمتگزار  کشیش های  موسیقی دانان، 
به شمار  مهم  مشغولیت های  از  صومعه  هزاران  در  نماز  آوازهای 
موسیقی  تعلیم  کلیسا  به  وابسته  مدارس  در  پسربچه ها  می آمد. 
می دیدند. زنان مجاز به آوازخوانی در کلیسا نبودند اما بی تردید 
آواز  تعلیم  راهبه ها  می پرداختند.  موسیقی  اجرای  به  دیرها  در 

می دیدند.

سازهای متنوع برای همراهی موسیقی در کلیساها به کار گرفته 
اما بخش عمدۀ موسیقی قرون وسطی آوازی بود. گرچه  می شد 
فقط در برخی از دست نوشته های موسیقی این دوران اشاره هایی 
مشخص به سازها شده اما نقاشی ها و توصیف های ادبِی برجا مانده 
از این دوران گواه آن است که ساز نیز به کار گرفته می شده است. 
آیین های کفرآلود )غیر  به نقش پیشین سازها در  نظر  با  کلیسا 

مسیحی( به استفاده از ساز روی خوش نشان نمی داد.

به گونه ای  سازها  بعد،  به  میالدی   1100 حدود  از  تقدیر  هر  به 
سازها  برجسته ترین  اُرگ  گرفته شدند.  به کار  کلیسا  در  فزاینده 
آن  کوبشی  که شستی های  و خشن  زمخت  آغاز  در  سازی  بود؛ 
با مشت نواخته می شد و به َدم هایی نیرومند نیاز داشت. صدای 
این ارگ ها چنان قوی بود که تا چند کیلومتری شنیده می شد. 
توانایی  که  شد  بدل  انعطاف پذیری  ساز  چنان  به  به تدریج  ارگ 
این  در  یافت.   را  فونیک  پُلی  پیچیدۀ  و  موسیقی ظریف  اجرای 
میان، کشیش ها از این که سازهای پر سر و صدا سبب آشفتگی 
حواس عبادت کنندگان می شدند گالیه داشتند. برای نمونه، یکی 
از راهبان بزرگ سدۀ دوازدهم می گوید: "کلیسا از چه رو می باید 
کوبش  آیا  بگویید،  شما  باشد؟  داشته  بسیار  سازهای  و  ارگ ها 
موحش اصوات بم، بیشتر به تندر می ماند یا آوای لطیف انسانی؟... 
و  ارگ  نوای  حیران،  و  لرزان  تماشا،  محو  عامه  میان،  این  در  و 
ساز  وسطا،  قرون  اواخر  در  می ستایند.  را  سازها  و  سنج  صدای 
بود؛  کلیسا  مقامات  و  آهنگ سازان  میان  مداوم  مجادله ای  منشأ 
مقاماتی  و  بودند  استادانه  آثاری  خلق  خواستار  که  آهنگسازانی 
مذهبی  تشریفات  و  آداب  برای  مالزمی  را  موسیقی  که  روحانی 

می خواستند.

 سرود گرگوریایی
رسمی  موسیقی  گرگوریایی  سرود  سال،   1000 از  بیش  طی 



ملودی هایی  مجموعه  سرودها،  این  بود؛  ُرم  کاتولیک  کلیسای 
بودند که متون مقدس التین با آن ها و بدون همراهی ساز خوانده 
می شد. مقصود ملودی های گرگوریایی تشدید معنویت بخش هایی 
مناسب  فضایی  ملودی ها  این  بود.  مذهبی  آیین های  و  آداب  از 
آهنگسازان  می آوردند.  فراهم  مذهبی  خاص  اعمال  و  نیایش ها 
سرود  مبنای  بر  را  خود  بدیع  آثار  پیاپی  سده های  وسطا،  قرون 

گرگوریایی ساخته اند. 

بیشتر  و  است  قدسی  و  آرام  کیفیتی  بیانگر  گرگوریایی  سرود 
جلوه ای از معنویت کلیسا است تا فردیت انسان. ریتم این سرودها 
از وزن پیروی نمی کنند و حس ضرب در آن  انعطاف پذیر بوده، 

ضعیف است.

کبیر(،  گرگوری  به  )ملقب  اول  گرگوری  پاپ  به نام  سرودها  این 
که در دورۀ زمامداری خود از 590 تا 604 به آیین های نیایش 
گرفته اند.  نام  چنین  داد،  دوباره  سامانی  کاتولیک  کلیسای  در 
گرچه افسانه پردازی های قرون وسطی خلق این سرودها را به پاپ 
گرگوری نسبت می دهد اما این آوازها طی سده های متمادی پدید 
آمده و تکامل یافته اند. برخی از این سرودها، مانند زبورخوانی، از 
کنیسۀ یهودیاِن سده های نخست میالدی سرچشمه گرفته است. 
بخش عمدۀ هزاران ملودِی ثبت شدۀ امروزی میان سال های 600 
تا 1300 آفریده شده اند. ملودی های گرگوریایی نخست به صورت 
آوازها  این  شمار  هنگامی که  اما  می شدند  حفظ  سینه  به  سینه 
موسیقی  یکپارچگی  و  ثبات  از  اطمینان  برای  رسید،  هزاران  به 
)تصویر     نگاشتند.  را  آن ها  غرب،  کشورهای  سراسر  در  کلیسایی 
زیر نمونه ای از نت نگاری قرون وسطایی را نشان می دهد.( قدمت 
کهن ترین دست نوشته های برجا مانده از این سرودها به سدۀ نهم 
پیکره سازانی  –مانند  گرگوریایی  سرودهای  آفرینندگان  می رسد. 

زینت  را  وسطا  قرون  کلیساهای  نخستین  که 
بخشیدند- کم و بیش یکسره ناشناس مانده اند.

قرون  در  غیرمذهبی  موسیقی   
وسطا

بر موسیقِی سراسر  به رغم چیرگی سرود گرگوریایی 
قرون وسطا، گونه های دیگر موسیقی نیز در آن سوی 
از  بخش  مهم ترین  داشته اند.  وجود  کلیسا  دیوارهای 
آوازهای غیرمذهبی )این جهانی( که با نگارشی قابل 
درک برجا مانده اند در سده های دوازدهم و سیزدهم 
و  تروبادورها  که  فرانسوی  نجیب زادگان  به دست 

تروِورها نامیده می شدند ساخته شده است.

که  همان گونه  سلحشوران  شوالیه ها،  عصِر  این  در 
و  آوازه  به  شجاعانه  نبردی  با  می توانستند  پیشتر 
اعتبار فراوان دست بیابند، به عنوان شاعراِن موسیقی 
عاشقانه ای  آوازهای  از  بسیاری  پُرآوازه می شدند.  نیز 
که آن ها می خوانده اند به این سبب برجا مانده اند که 
را  آثار  این  داشته اند که  نجبا، کشیش موسیقی دانی 
خنیاگران  توسط  اغلب  آوازها  این  می نگاشته است. 
اما  داشت؛  عاشقانه  مضمون  و  می شد  اجرا  دربار 
رقص  ترانه های  صلیبی،  جنگ های  دربارۀ  آوازهایی 
وجود  نیز  متعدد  برگردان های  با  گروهی  آوازهای  و 
تروبادوری  بانوان  فرانسه،  جنوب  در  داشته است. 
مانند بئاتریز دودیا بوده اند که آوازهایی درباره مردان 

می سراییده اند.

در قرون وسطا، مطربان دوره گرد در قلعه ها، میخانه ها 
بندبازی  و  موسیقی  اجرای  به  شهر  میدان های  و 
در  و  شهرنشینی  حقوق  از  محروم  می پرداختند؛ 
پست ترین مرتبه و جایگاه اجتماعی، همتراز بردگان 
و روسپیان، فقط شمار اندکی بخت آن را داشتند که 
شغلی دائم در خدمت اشراف بیابند. آنان در عصری 
مهم  عامل  یک  نداشت،  وجود  روزنامه ای  هیچ  که 
را  دیگران  سروده های  اغلب  آن ها  بودند.  خبررسانی 

 .می خواندند و بر چنگ ها می نواختند
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آوازهای معاصر
مروری بر چهار دوره اخیر از حیات هنر آواز 

در ایران

نویسنده علی شیرازی

پی درپی  حمله های  سبب  به  این که  به  نظر 
نتیجه،  در  و  کشورمان  به  مغوالن  و  اعراب 
از میراث فرهنگی و هنری  نابودی بخش مهمی 
و  سرراست   مستندات  چندان  بزرگ،  ایران 
آوازی  و  موسیقایی  گنجینه های  از  راه گشایی 
همین  تازه،  و  نیست  دسترس  در  قدیم  ایران 
محمل هایی  با  نیز  ما  موسیقایی  میراث  مقدار 
همچون سوگواری های مذهبی و آیین های دینی 
پرتگاه های  و  تند  پیچ های  از  توانسته  اسالمی  و 
ثانوی  تا اطالع  واَرَهد،  تاریخی به سالمت نسبی 
آواز  ویژه  به  و  موسیقی  درباره  تحقیقی  هرگونه 
ایرانی در گرو همین مدارک و مستندات نزدیک 
به زمان ماست که چندان از زمان قاجاریه فراتر 
ردیف های  همین  سرراست تر  بیان  به  نمی روند. 
اکبرخان  “علی  محضر  که  کسانی  از  که  سازی 
اصلی  )بانیان  “میرزاعبداله”  فرزندش  و  فراهانی” 
شاگردان  و  ردیف(  درآوردن  به نظم  و  تکوین 
به همراه  رسیده،  ما  به  کرده اند  درک  را  دو  این 
ردیف های آوازی که اصلی ترین ترویج کننده اش 
در دوران ما “عبداله دوامی” بوده است، مهم ترین 
که  می شود  محسوب  ایرانیان  موسیقایی  دارایی 
بررسی  و   پژوهش  هر  مبنای  بالقوه  به صورت 
گرفت.  خواهد  قرار  دیار  این  در   موسیقایی 
را  دستگاهی  موسیقی  ردیف  )اگر  بنابراین 

علی  زمان  از  بدانیم(  آوازیمان  موسیقی  پایه  ستون  مهم ترین 
را  مرحله  چند  ما  آوازی  موسیقی  امروز،  تا  فراهانی  اکبرخان 

پیموده است: 

1. موسیقی آوازی دورۀ قاجاریه؛ )از زمان تدوین ردیف موسیقی و 
سپس دوره ضبط صفحه های موسیقایی تا پس از انقراض قاجاریه 

و سپس تأسیس رادیو( 

2. موسیقی آوازی دورۀ پهلوی ها؛ )از زمان تأسیس رادیو و سپس 
به راه افتادن برنامه گل ها. در ادامه، جشن هنر شیراز و در نهایت، 

انقالب 1357( 

3. موسیقی آوازی دهه 1360 تا زمان آزادی موسیقی پاپ داخلی 
در نوروز 1377؛ 

4 .دوران تک صدایی، تقلید و سپس رکود.

ورود  زمان  از  آوازی  موسیقی  ویژگی  اصلی ترین  گمانم  به 
دستگاه های ضبط و پخش صدا به ایران بایستی مواجهه صاحبان 
و  خوانده  که  چندان  بوده باشد.  خودشان  آثار  با  آوازی  صداهای 
شنیده ایم “سیدحسین طاهرزاده” جزو  نخستین کسانی بود که با 
استفاده از »فنوگراف« که در اختیار داشت، به شنیدن و تصحیح 
صدا و آوازهای خویش برآمد و از طریق »خودانتقادی« در ارتقای 

هنرش کوشید. 

دیگر ویژگی مهم در کار آوازخوانان این دوره، بایستی نخستین 
آشنایی آنان با امکان پخش و گسترش فرهنگ آوازی در ایران بوده 
باشد. چنان که می بینیم بیشترین )و شاید مهم ترین( خوانندگان 
این زمانه در همراهی با نوازندگان و آهنگ سازان، درصدد ضبط 

آثارشان ابتدا در اروپا و سپس در داخل کشورمان برمی آیند. 

از چشم گیرترین ویژگی های آثار آوازی این دوره، سنجیده خوانی 
و نظم و انضباط آشکار در آوازهاست. صداها به یُمن دور بودن از 
فضاهای رسانه ای سال های بعد، بکر و »ناشنیده« و »ناخوانده« اند؛ 
یعنی )تا آن تاریخ( کمتر کسی از روی آن ها مسیر خوانندگی خود 
را انتخاب کرده و به بازخوانی این صداها پرداخته است. همه چیز 
در این آوازها بوی بدویت می دهد و هنوز »بومی گری« و وجه 
روستایی بودن در آوازها به چشم می آید. در ادامه و با جان گرفتن 
صدای “جناب دماوندی” و طاهرزاده است که آوازها رنگ و بوی 
شهری تری به خود می گیرد. )و سرانجام نیز شیک خوانی با »بنان« 

در دوره بعد به اوج می رسد.(  

شدن  روشن  با  و  قاجاریه(  دوره  همین  )در  بعدی  مراحل  در 
امکاناتی که به واسطه ظهور فناوری های جدید به مدد موسیقی 
و آواز ملی مان می آیند هنرمندانی چون “کلنل علی نقی وزیری” 
استعداد بم خوانی را در آوازخوانان ایرانی کشف و شکوفا می کنند 
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و غالمحسین بنان در هنر آواز سربرمی افرازد.  

از آن پس، آواز ایرانی که صرف نظر از مردانه قلمداد شدن )و اجرا 
نیز  و حالت ها  لحن  در  مردان(  توسط  انظار  در  آثار  غالب  شدن 
به مردانگی و رسا بودن شهره بوده است، به جز بم خوانی به یک 
داشته مهم و تازه دیگر تجهیز می شود؛ صدای خوانندگان زن که 
تا آن زمان فقط در پستوهای تنهایی و حداکثر جمع های محدود 
دور  به  عمومی  عرصه های  از  و  می خواندند  خانوادگی  یا  اشرافی 
بودند. بدین ترتیب خوانندگانی چون “قمرالملوک وزیری”، “روح 

انگیز”، “پروانه” و “ملوک ضرابی” رخ می نمایند. 

موسیقی سازی،  همراه  به  ایرانی  آواز  رادیو،  رسانه  تأسیس  با 
لزومی  دیگر  که  مخاطبانی  با  مواجهه  در  را  تازه ای  ظرفیت های 
ندارد،  وجود  آن ها  مقابل  در  و  زنده  حتی  و  رودررو  اجرای  بر 
نوازندگانی  هم  و  خوانندگان  هم  که  است  این گونه  می آزماید. 
و خالص  ردیف محض  از  تا  را می دهند  این جرأت  به خودشان 
گروه  این  کار  گاهی  که  هر چند  میان،  این  در  و  بگیرند  فاصله 
ولی شهنوازانی چون  است،  تند سنت گرایان همراه  انتقادهای  با 
“جلیل شهناز” به چنان اوج هایی غبطه انگیزی دست می یابند که 
می گشایند.  تحسینشان  به  لب  نیز  حتی سنت گرایان سخت گیر 
گلپایگانی” هم  “اکبر  و  امیری”  “ایرج خواجه  مانند  خوانندگانی 
همین  طریق  از  صدایشان  مرغوبیت  و  برجستگی  از  استفاده  با 
به  را  ایرانی  آواز  مردمی شدن  و  فراگیری  مرزهای  رادیو،  رسانه 
هر  در  محبوبیت  و  شهرت  از  نصابی  حد  و  درمی نوردند  آسانی 
کوی و برزن را از آن خود می کنند. البته وجود و بروز نوسان های 
کیفی در کار خوانندگان بزرگی چون “حسین قوامی” که گاه در 
در   632 رنگارنگ  گل های  )مانند  درخشانی  آوازهای  ارائه  کنار 
مایه دشتی و گل های رنگارنگ 922 در مایه بیات ترک( آثاری 
معمولی را نیز )این بار با نوازندگانی نه چندان بزرگ که به مانند 
تعدادی از خوانندگان زن و مرد دارای صداهایی نه چندان پخته 
و کارآزموده به برنامه گل ها راه می یافتند( ارائه می کنند، از جمله 
مواردی است که می توان بابتش به مدیران موسیقی رسانه رادیو 
و به ویژه متصدیان برنامه گل ها انتقاد کرد. بگذریم از این نکته 
مهم که صرف نظر از برخی بزرگان حاضر در جرگه خوانندگان 
برنامه گل ها، آوازخوانان خوب دیگری هم در این برنامه بودند که 
اگر آن آوازهای معمولی را به کارنامه شان نمی افزودند، اکنون از 
بهتری در هنر  یاد می شد و دارای جایگاه  به نیکی  بیشتر  آن ها 

آواز می بودند.

با فراگیر شدن موسیقی پاپ ایرانی و ظهور خوانندگان 
“آتشین”،  خانم  “عارف”،  مانند  پرطرفداری  و  جوان 
آواز  بقیه،  و   “ابی”  بعد “ستار”،  اندکی  و  “داریوش” 
دچار   1340 دهۀ  دوم  نیمۀ  حدود  از  که  ایرانی 
این  از مخاطبان جوان،  بسیاری  و  نسبی شده  رکود 
خوانندگان نورس را حتی بر ایرج و گلپای به شدت 
محبوب و مشهور نیز ترجیح می دهند، ضرورت بروز 
رنسانسی در نگرش محتوایی و راهبردی به آواز ایرانی 

احساس می شود.  

بدین ترتیب دو ستاره نوظهور در آواز جلوه می کنند.  
است که ضمن شاگردی  “محمدرضا شجریان”  اولی 
استادان  بیشتر  شیوه  برومند”،  “نورعلی  محضر  در 
آواز را اعم از قدیمی و جدید )طاهرزاده، بنان، “ادیب 
به  و  کرده  مرور  و...(  اصفهانی”  “تاج  خوانساری”، 
نوعی در کنار استاد مستقیمش برومند، احیاگر »آواز 
مبتنی بر ردیف« خوانده می شود. چهره دیگر هم بانو 
“پریسا” است که شاکله آوازش بر ردیف دوامی )که 
شده  بنا  گذرانده(  کریمی”  “محمود  نزد  را  دوره اش 
البته با  و از طرفی جنس صدایش یادآور قمر است؛ 
و  می زند  موج  در صدایش  که  معصومیتی  و  ظرافت 

خاص خود اوست. 

دادن  پوشش  با  رادیو  و  تلویزیون  زمان،  این  در 
اجراهای جشن هنر شیراز و همچنین برنامه های پربار 
و راه گشایی چون گلچین هفته به خوبی این صداهای 
تازه را به میان مردم می آورند و موسیقی ملی و به ویژه 
درخور  جایگاهی  فکر  روشن  و  دانشجو  قشر  نزد  در 

می یابد. 

وقوع انقالب در سال 1357 با وجود ممنوعیت کامل 
یا محدود شدن بیشینۀ گونه های دیگر موسیقی )که 
و  ناعادالنه  شرایط  در  را  فرصتی  بسیاری،  نظر  به 
ملی  فعاالن موسیقی  از  اختیار بخش هایی  در  نابرابر 
ما گذاشت( می توانست طی توفیقی اجباری موسیقی 
آوازی ایران زمین را در ادامه روند رو به رشدش به 
بالندگی برساند که به دالیلی نه تنها چنین نشد که 
در نهایت آن را به مانند مجموعه موسیقی ملی مان به 

پس رفت واداشت. 

جز  )به  آوازی  معتبر  نام های  همه  تقریباً  حذف 
محمدرضا شجریان( در واقع مانند این بود که ما تیم 
ملی یکی از رشته های پرطرفدار و َقَدر ورزشی مان را 
در زمان اوج یارانش بازنشسته کنیم و عده ای بازیکن 

9     
شماره دوم



حفظ  با  )گیریم  را  آماتور  خواننده(  )بخوانید: 
مهم  آوردگاه های  به  قبلی(  قدرمند  تیم  کاپیتان 
در  درست  نیز  ایرانی  آواز  و  موسیقی  بفرستیم. 
چنین شرایطی و در آستانه روزگار جهانی شدن 
اینترنت،  ویدئو،  هِم  سر  پشت  ِرسیدِن  راه  از  و 
خود  نوبه  به  یک  هر  که  همراه  تلفن  و  ماهواره 
نقشی مؤثر در رساندن صداهای جدید و متنوع 
خوانندگان و آثار آهنگ سازان و موسیقی دان های 
ایفا  نو  روزگار  مردمان  به  جهان  مختلف  نقاط 
می کردند، از اسب عزت بر زمین افتادند و زمین 

گیر شدند. 

تقلید،  و  بود  متوسط  آدم های  عصر  عصر،  باری، 
نگاه  به تدریج همین  نام گرفت.  بازار  رایج   سکه 
اشتباه و مبتنی بر تقلیدِ  صرف، استانداردهای غلط 
تازه می خواستند  نگاه آدم هایی که  به  را  فراوانی 
نگاه ها،  رواج همین  تزریق کرد.  وارد گود شوند، 
کم  و  آواز شد  از  مردم  دوری  و  دل زدگی  سبب 
کم کار به جایی رسید که آواز از زندگی بسیارانی 
روزانه  عادت  به  بنا  که  آن هایی  چه  شد؛  حذف 
)هر جا که فرصتی دست می داد( آوازی را زمزمه 
یا  جدی  مخاطبان  که  آن هایی  چه  و  می کردند 
تفننی هنر آواز محسوب می شدند. حذف تدریجی 
آن ها(  غیب شدن  نهایت  در  و  کاهش  )و  آوازها 
از آلبوم های منتسب به موسیقی دستگاهی فقط 

یک نِمود ساده از این رویکرد ویرانگر بود.

حاال و در نیمه دهه 1390 نگارنده حتی بسیاری 
خوانندگان و هنر جویان را سراغ دارد که عادت 
تمرین آواز را نیز تَرک گفته اند. بنابراین جا دارد 

هر کسی با هر توانی که دارد در پی احیای این هنر گران قدر برآید. 
همۀ ما نیز می توانیم از ساده ترین راه های ممکن و دم ِدست )و 
البته مؤثر( شروع کنیم؛ هر کسی به سهم خود و با ابتکار فردی اش. 
یک نمونه ساده این است که ما آوازهای برتر خوانندگان بزرگمان 
را که به نظرمان فراگیر و جذاب می آیند به هر طریقی )مثاًل از راه 
به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی( به دست دوستانمان 
اینجا:  )در  موسیقایی  دورهمی های  ایجاد  دیگر  راه  برسانیم. 
آوازی( و هم نشینی هایی با حضور خوانندگان و هنرجویان و افراد 
عالقه مند )به شرط اجرای آواز و پیش کشیدن بحث های تخصصی 
توسط اهل فن( است. نگارنده همچنین دوستی را می شناسد که 
در حال تولید نرم افزارهایی درباره تک تک ِ خوانندگان بزرگ یک 
سده و اندی اخیر است و می داند که به آسانی این نرم افزارها را 
هنرمند  دوست  می گذارد.  همگان  اختیار  در  مجازی  فضای  در 
با هزینه شخصی، مجموعه نفیسی  دیگری را هم می شناسم که 
از برنامه های مختلف و قدیمی رادیو )مانند گل های رنگارنگ( را 
در قالب دی. وی. دی آماده کرده و به اهلش هدیه می کند. تازه، 
این ها همه فقط راه هایی است که به ذهن من و تو رسیده و اگر 
ایرانی دوباره  آواز  بیفتد،  راه  به  و یک نهضت جدی  »ما« شویم 
به هنری که دوستدارش  را  برافراشت و ما دین خود  قد خواهد 

هستیم، ادا خواهیم کرد. البته به شرط آنکه دیر نشود!

برگرفته از مجله هنر موسیقی
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سه تار مفتاحی: 280 $
تنبور مفتاحی: 280 $

تنبک حلمی: 280 $

سنتور: 600 $

سنتور دو مهر ساالری: 1100 $

دف طلقی: 95 $

دف پوستی طرح دار: 130 $

نی: 45 $
لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...

پوست، سیم خرک، پرده و ... 

گیتار یاماها 4/4: 189.99 $

گیتار یاماها 3/4: 159.99 $

فروش سازهای ایرانی و کالسیک
در آکادمی ر می

3333 Cavendish Blvd., Apt. 250, 285 & 290. 
Postal code: H4B 2M5  
Tel: (514) 996-1620         
Email: remiacademy@gmail.com

فروش سازهای ایرانی و کالسیک



نقاشی
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نقاشی اصیل ایرانی

عرضه  را  مخصوص  هنر  یک  دنیا  به  ایران 
کرده است که در نوع خودش بی مانند است. 
(Basil Gray )

غارنشینی  زمان  به  ایران  در  نقاشی  هنر  تاریخ 
تصاویر  لرستان  استان  غارهای  در  برمی گردد. 
شده  کشف  تصاویر  و  حیوانات  از  شده  نقاشی 
روی  بر   )W.Semner( به وسیله  نقاشی ها  است. 
به  که  فارس  و  مالیر  در  دیواره های ساختمان ها 

5000 سال پیش تعلق دارند کشف شده است. 

سیالک  تپه  مناطق  در  شده  کشف  نقاشی های 
می کند  ثابت  سفالی،  ظروف  روی  بر  لرستان  و 
نقاشی آشنایی  با هنر  این مناطق  که هنرمندان 

داشته اند. 
اشکانیان،  دوران  از  نقاشی هایی  همچنین 

قسمتهای  از  آنها  بیشتر  که  دیوار،  روی  بر  معدودی  نقاشی های 
شمالی رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. یکی از این 
و  سوارها  وضعیت  می دهد.  نشان  را  شکار  یک  منظره  نقاشی ها 
حیوانات و سبک به کار رفته در این نقاشی ما را به یاد مینیاتورهای 

ایرانی می اندازد. 
سایر  بر  چهره  روی  از  نقاشی  هخامنشی،  دوران  نقاشی های  در 
این  از  رنگ ها  زیبایی  و  تناسب  داشت.  تقدم  دیگر  نقاشی های 
دوران، بسیار جالب توجه است. نقاشی ها بدون سایه و با همدیگر 
هماهنگی دارند. در بعضی از موارد، سطوح سیاه پر رنگ را محدود 

کرده اند. 
ایرانی(، که در قرن سوم زندگی می کرد،  نقاش  و  )پیامبر  مانی، 
یک نقاش باتجربه و ماهر بود. نقاشی های او یکی از معجزاتش بود. 
ترکستان در چین  استان  )Torfan( که در صحرای گال  نقاشی 

به دست آمد، مربوط است. 
باستانی ترین نقاشی های دوران اسالمی، که بسیار کم یاب است، 
در نیمه نخست قرن سیزدهم به وجود آمده بودند. مینیاتورهای 
در سال  بغداد  از سقوط  بعد  و کوچک(  )طرح های خوب  ایرانی 
کتاب های  چهاردهم  قرن  آغاز  از  آمدند.  بوجود  میالدی   1285

خطی به وسیله نقاشی از صحنه های جنگ و شکار تزئین شدند.
مهم ترین  هنری،  مرکز  یک  به عنوان  بعد  به  هفتم  قرن  از  چین 
انگیزه برای هنر نقاشی در ایران بود. از آن به بعد یک رابطه بین 

نقاشان بودائی چینی و نقاشان ایرانی به وجودآمده است. 
از لحاظ تاریخی، مهم ترین تکامل در هنر ایرانی، تقبل طرح های 
چینی بوده است که با رنگ آمیزی که ادراک ویژه هنرمندان ایرانی 
است مخلوط شده بود. زیبایی و مهارت خارق العاده نقاشان ایرانی 
واقعاً خارج از توصیف است. در قرن اول اسالمی، هنرمندان ایرانی 

زینت دادن به کتاب ها را شروع کردند. 
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کتاب ها با سرآغاز و حاشیه های زیبا رنگ آمیزی و تزئین شده بود. 
این طرح ها و روش ها از یک نسل به نسل دیگر با همان روش و 
اصلوب منتقل می شد، که معروف است به “هنر روشن سازی”. هنر 
روشن سازی و زیبا کردن کتاب ها در زمان سلجوقیان و مغول و 
تیموریان پیشرفت زیادی کرد. نقاشی های دوران اسالمی شهرت 

خود را از مدرسه بغداد داشت. 
نقاشی های  روش های  و  سبک  کاًل  بغداد،  مدرسه  مینیاتورهای 
نقاشی های  این  را گم کرده است.  اسالمی  از دوره  معمولی پیش 
اولیه و بدعت کارانه، فشار هنری الزم را ندارند. هنرمندان مدرسه 
بغداد پس از سال ها رکود مشتاق بودند که آیین تازه ای را به وجود 
طرح  در  مدرسه،  این  مخصوص  نگاه های  کنند.  ابتکار  و  آورده 

حیوانات و با تصاویر شرح دادن داستان ها است. 
تا حدی در  از دوره اسالمی را  اگر چه مدرسه بغداد، هنر پیش 
نظر گرفته بود، که بسیار سطحی و بدوی بود، در همان دوره هنر 
مینیاتور ایرانی در تمام قلمرو اسالمی از آسیای دور تا آفریقا و 
بغداد  سبک  به  مصور  کتاب های  میان  از  بود.  شده  پخش  اروپا 
می توان به کتاب “کلیله و دمنه” اشاره کرد. تصاویر نامتناسب و 
بزرگ تر از حد معمول رنگ شده است و فقط رنگ های معدودی 

در این نقاشی ها به کار رفته است. 

افسانه ها  سیزدهم،  قرن  خطی  کتاب های  بیشتر 
سبزیجات  و  حیوانات  از  تصاویری  با  داستان ها،  و 
کتاب های  قدیمی ترین  از  یکی  شده است.  تزئین 
کوچک طراحی شده ایرانی بنام “مناف الحیوان” در 
کتاب  این  آمده است.  به وجود  میالدی   1299 سال 
کتاب  این  در  می دهد.  شرح  را  حیوانات  مشخصات 

تاریخ طبیعی با افسانه در هم آمیخته شده است. 
برای  دارد،  بسیاری  تصاویر  کتاب که  این  موضوعات 
آشنایی با هنر نقاشی ایرانی بسیار مهم است. رنگ ها 
روشن تر و از روش مدرسه بغداد که روشی قدیمی بود 

جلوتر است. 
ایران  در  جدید  مدرسه  یک  مغوالن،  هجوم  از  پس 
به نظر می رسید. این مدرسه تحت تأثیر هنر چینی 
و  خشک  همه  نقاشی ها  این  بود.  مغول  سبک  و 
بی حرکت و خالص و یکسان، مانند سبک چینی است. 
هنر  تأثیر  تحت  آنها  ایران،  به  مغول  حمله  از  بعد 
ایرانی، نقاشان و هنرمندان را تشویق کردند. در میان 
مغول  سبک  می توان  ایرانی  هنرمندان  نقاشی های 
و  آرایشی،  ترکیبات  لطافت ها،  کرد.  مشاهده  هم  را 
به شمار  را  آن ها  می توان  که  خوب  کوتاه  خطوط 
ابعادی  نه  و  به صورت خطی  ایرانی  نقاشی های  آورد. 
می باشد. هنرمندان در این زمینه از خود یک خالقیت 

و اصالت نشان داده اند. 
هنرمندان مغول دادگاه سلطنتی نه فقط به تکنیک 
یک  گذاشتند.  احترام  هم  ایرانی  موضوعات  به  بلکه 
بخش از کارشان شرح دادن به آثار ادبی ایران مانند 
مختلف  موضوعات  میان  بود.  فردوسی  شاهنامه 
با  )کتاب های  تصویریسم  به  آنها  عالقه  بیشترین 

تصاویر زیاد( بود. 
از  کارها  بیشترین  بغداد  و  مغول  مدارس  خالف  بر 



مدرسه هرات به جا مانده است. مؤسس این سبک 
تیموریان  نیاکان  از  بود که  نقاشی مدرسه هرات 
بودند و این مدرسه را به خاطر محل تأسیس آن 

مدرسه هراتی نامیدند. 

متخصصان هنر نقاشی بر این باورند که نقاشی در 
ایران در دوران تیموری به اوج خود رسیده بود. 
همچون  برجسته ای،  استادان  دوره  این  طول  در 
نقاشی  به  را  جدید  متد  یک  بهزاد،  کمال الدین 
که  )تیموریان(  دوره  این  در  کردند.  عرضه  ایران 
از سال 1370 تا 1405 میالدی به طول انجامید، 
درجه  باالترین  به  کوچک سازی  و  نقاشی  هنر 
کمال رسیده و بسیاری از نقاشان مشهور عمرشان 

را بر سر این کار گذاشته اند. 
مانده  باقی  بایسغر  زمان  از  ارزش  با  کتاب  دو 
است؛ یکی کتاب “کلیله و دمنه” و دیگری کتاب 
“شاهنامه”. هنر کوچک ایرانی در کتاب شاهنامه 
که در سال 1444 میالدی در شیراز رنگ آمیزی 

شده است، به خوبی مشخص است. 
زیبا  منظره  یک  دادن  نشان  این طرح ها  از  یکی 
چینی  سبک  به  که  است  ایرانی  دادگاه  یک  از 
آبی  و  سفید  کاشی های  شده است.  رنگ آمیزی 
به صورت  ایرانی  زیبای  فرش های  با  ایرانی همراه 
کتاب های  از  یکی  در  است.  شده  نقش  هندسی 
سیزده  گنجوی”،  نظامی  “خمسه  دست نویس 
مینیاتور زیبا به وسیله “میرک” کشیده شده است. 
نقاشی های  هنر  و  حساسیت،  بودن،  ساختگی 
بغداد از طرح های کشیده شده در کتاب “خمسه 
ارزش  با  قطعه  این  است.  مشهود  کامال  نظامی” 
و فوق العاده هم اکنون در موزه بریتانیا قرار دارد. 
مشغول  مهندسان  و  معماران  از  قسمت  این  در 
سال  در  نقاشی  این  هستند.  ساختمان سازی 

1494 میالدی در هرات نقاشی شده است. 
بهزاد، بهترین استاد سبک مدرسه هراتی، این هنر 
را بسیار بسط داد. او سبکی را اختراع کرد که قبل 

از او هرگز استفاده نشده بود. 
شاهنامه  کتاب  کارها  برجسته ترین  از  یکی 
فردوسی است که در کتابخانه گلستان ایران قرار 
که  بایسغر  سلطان  زمان  در  شاهنامه  این  دارد. 
یکی از شاهزادگان تیموری بود، به سبک مدرسه 

هراتی نقاشی شده است. 
نقاشی های این کتاب از نگاه رنگ آمیزی و تناسب 
و  زیبایی  حد  باالترین  در  تصاویر،  ترکیب دهنده 

استحکام قرار دارد. 
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از  برخی  و  آمد.  تبریز  شهر  به  هنر  مرکزیت  صفویه،  دوران  در 
هنرمندان هم در شهر قزوین ماندگار شدند. اما اصل سبک نقاشی 

صفویه در شهر اصفهان به وجود آمد. 
از سبک  اصفهان،  شهر  در  صفویه  دوره  در  ایرانی،  مینیاتورهای 
چینی جدا شده و قدم در راهی جدید نهاد. این نقاشان بعدها به 
سبک طبیعی متمایل شدند. رضا عباسی مؤسس سبک “مدرسه 
نقاشی صفوی” بود. در نقاشی های دوران صفوی دگرگونی بسیار 

عالی در نقاشی ایرانی رخ داد. 

سلیقه ترین  با  و  زیباترین  و  بهترین  از  یکی  دوره  این  طرح های 
طرح های نقاشان ایرانی است که نشان دهنده ذوق نقاشان ایرانی 
صفوی(،  )مدرسه  دوره  این  در  شده  خلق  مینیاتورهای  است. 
نشده اند.  با هدف مزین کردن کتاب ها کشیده  هیچ کدام منحصراً 
تیموریان  مدرسه  سبک  از  مالیم تر  و  بهتر  بسیار  صفوی  سبک 

)هراتی( و مخصوصاً سبک مغولی است. 
در نقاشی نقاشان دوران صفوی آشکار شدن تخصص آن ها در این 
رشته به وضوح مشخص است. بهترین نقاشی های معرف این دوره 
نقاشی هایی هستند که در عمارت چهل ستون و عالی قاپو کشیده 

شده است. 
دوره  این  زیبایی  و  شکوه  اصلی  موضوع  صفوی،  نقاشی های  در 
سالطین،  بارگاه  محور  حول  بیشتر  نقاشی ها  موضوعات  است. 
اشراف زادگان، کاخ های زیبا، مناظر زیبا و صحنه هایی از جنگ ها 

است. 
در این نقاشی ها، انسان ها با لباس های پرخرج نخ کشی، صورت هایی 
زیبا و مجسمه های ظریف رنگین به طور پرهیجان روشن به تصویر 
کشیده شده اند. هنر نقاشی در طول دوران صفوی هم زیاد و هم 
دارای کیفیت بهتر شد. در این نقاشی ها آزادی بیشتر و مهارت و 

دقت بیشتر مشهود است. 
هنرمندان بیشتر به اصول کلی پرداخته و از جزئیات غیرضروری 
کردند.  خودداری  رفته بود،  به کار  تبریزی  و  هراتی  شیوه  در  که 
موضوعات  شدن  متراکم  و  احساسات  زود  بیان  خطوط،  صافی 
اواخر  در  آنجایی که  از  است.  صفوی  نقاشی  سبک  مشخصات  از 

دوران صفوی، از لحاظ جنبه فکری، اختالفات جزئی 
در رنگ آمیزی به وجود آمد، می توان به ظهور سبک 

اروپایی در این نقاشی ها پی برد. 
نقاشی های دوران قاجاریه )قرن شانزدهم میالدی( یک 
اروپایی کالسیک و سبک  ترکیبی از سبک هنرهای 
این  در  است.  صوفی  دوران  مینیاتورهای  تکنیک  و 
دوران “محمد غفاری )کمال الملک(” سبک کالسیک 
سبکی  دوران  این  در  داد.  رواج  ایران  در  را  اروپایی 
“قهوه خانه” شناخته  به نام  آمد که  به وجود  نقاشی  از 
شد. این نوع نقاشی یک پدیده جدید در تاریخ هنر 
مذهبی  و  عامه پسند  “قهوه خانه”  است. سبک  ایرانی 
است. موضوعات این سبک بیشتر تصاویر پیامبران و 
امامان، شعائر مذهبی، جنگ ها و نام آوران ملی بودند. 
مردم  بین  در  را  خود  جای  رفته رفته  “قهوه خانه ها” 
و  داستان سرایان  مکان  این  در  نمودند.  باز  معمولی 
مردم  برای  را  و مذهبی  داستان های حماسی  نقاالن 
بر  را  داستان ها  همان  هنرمندان  می کردند.  بازگو 
روی دیوارهای این “قهوه خانه ها” نقاشی کرده بودند. 
را  نقاشان  اشراف زادگان  و  پادشاهان  که  گذشته  در 
پشتیبانی می کردند، اما این بار هنرمندان به درخواست 
مردم عادی آن مناظر را بر روی دیوارها می کشیدند و 

به این کار عالقه مند بودند. 

به  بیشتر  که  مناظر  این  قهوه خانه ها  این  بیشتر  در 
درخواست عمومی بود رنگ آمیزی شده بود. زیباترین 
مثال ها در موزه اصلی تهران و همین طور در بعضی از 
موزه های خصوصی داخل و خارج از کشور نگهداری 
که  را  مالحت  نوع  یک  ایرانی،  نقاشی های  می شود. 
بی شباهت به هر چیز دیگر است به تماشاگر عرضه 
می کند. آنها یک ارتباط بیکران با داستان های حماسی 
نگه داشته اند. نقاشی ایرانی، به عنوان یکی از بزرگترین 
آسمان های  است.  مطرح  آسیا  در  نقاشی  سبک های 
روشن )آبی(، زیبایی شگفت انگیز شکوفه ها و در میان 
انسان هایی  و  می دارند  دوست  که  انسان هایی  آن ها 
که تنفر دارند، خوش گذران و افسرده، به موضوعات 

 .مختلف نقاشان ایرانی شکل می دهند
ref: daneshnameh.roshd.ir
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موسیقی کودک 
به کوشش بهار احسانی

یکی از کالس های پر جنب و جوش آکادمی ِرمی، 
به  که  است  کودک  موسیقی  گروهی  کالس های 
ارف  روش های  از  الهام  با  و  احسانی  بهار  همت 
 )Dalcroze( دالکروز   ،)Kodaly( کدای   ،)Orff(

و سوزوکی )Suzuki( برگزار می شود.

در این کالس ها کودکان از طریق بازی با مفاهیم 
نت،  ریتم،  ثابت،  ضرب  مانند:  موسیقی  پایه ای 
بر  عالوه  می شوند.  آشنا  غیره  و  دینامیک  تمپو، 
آموزش مبانی موسیقی، یکی دیگر از اهداف مهم 
این کالس ها، عالقه مند کردن کودکان به یادگیری 
موسیقی است. محیط آزاد و شاد کالس ها باعث 
می شود که کودکان در اولین برخوردهای خود با 

آموزش موسیقی لذت بردن از آن را نیز تجربه کنند.

این کالس ها در 3 گروه سنی برگزار می شود و طول دوره برای هر 
گروه سنی متفاوت می باشد.

گروه سنی 1 تا 3 سال که در حضور پدر، مادر و یا یک بزرگسال 
در کالس می باشد. طول دوره در این گروه، بستگی به سن هنرجو 

در هنگام شروع دارد.

گروه سنی 3 تا 5 سال: طول دوره در این گروه، 5 ترم 3 ماهه 
است.

گروه سنی 5 تا 8 سال: طول دوره در این گروه، 3 ترم 3 ماهه 
می باشد.

هنرجویان گروه های سنی 3 تا 5 سال و 5 تا 8 سال با نواختن 
آشنا  دوره  طول  در  ریکورد  فلوت  و  زایلوفون  ضربی،  سازهای 
والدین  دغدغه های  از  یکی  آنجایی که  از  همچنین  و  می شوند 
انتخاب ساز درست برای ادامه آموزش موسیقی کودکان می باشد، 
در ترم پایانی دوره های موسیقی کودک، بچه ها با سازهای مختلف، 
نحوه صدا دهی و نوع صدای آن ها آشنا می شوند تا درک بهتری 

از انتخاب ساز خود داشته باشند.

خود  والدین  برای  کوچکی  اجرای  ترم  هر  پایان  در  هنرجویان 
برگزار می کنند. این اجراها فرصتی است تا بچه ها اجرا در مقابل 
جمع را تجربه کنند و همچنین تأثیر مثبتی در باال بردن اعتماد 

به نفس بچه ها در سنین پائین دارد.

این کالس ها هم اکنون توسط بهار احسانی و آرام زند در آکادمی 
 .ِر – می تدریس می شوند





تئاتر
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پژوهشــی درچگونگــی  
در  تئاتــر  شــکل  گیری 

ــمت دوم ــران - قس ای

به کوشش نعیم جبلی 

نمایش بعد از اسالم
به دست سپاه  ایران  فتح  و  اعراب  از حمله  پس 
اسالم، همه سنت هایی که ریشه در فرهنگ ایرانی  
داشت به شدت محدود شد و جای خود را به مراسم 
مذهبی  اسالمی داد. هنرهایی که بر پایه تقلید و 
شبیه سازی استوار بود تکفیر شد و بدین ترتیب تا 
مدت ها نمایش به مفهوم اصلی  آن وجود نداشت. 
نمایش ها در  و  این مراسم  به دلیل مقبولیت  اما 
بین توده مردم تنها رنگ عوض کرده و به شکل 
دیگر ادامه پیدا می کند به عنوان مثال جشن هایی 
به  کردیم  اشاره  بدان  قبالً  که  »کوسه«  چون 
ادامه  و همچنان  بدل شد  نوروزی«  »میر  جشن 
یافت. میر نوروزی مرد پست و کریه چهره ای بود 
پادشاهی  تخت  بر  روزی  چند  مضحکه  برای  که 
می نشست و احکام مسخره ای برای مصادرۀ اموال 
زورمندان صادر می کرد.  مایۀ انتقادی و هجوآمیز 
مردم  عکس العمل های  از  نمونه ای  جشن ها  این 

نسبت به زورمندان بود. همچنین دلقک ها و حاجی فیروز و آتش 
و  خواندن  با  و  رنگارنگ  لباس  با  که  دوره گردی  بازیگر   - افروز 
با  که  دلقکی  بیابانی-  غول  و  می کرد  سرگرم  را  مردم  رقصیدن 
آوازها و رقص های مضحک و آتش از دهان بیرون دادن مردم را 
و  و مسخره کنندگان کوسه  اصل همراهان  در   - سرگرم می کرد 
میر نوروزی بوده اند. همچنین جشن شاه سوزی پیش از اسالمی 
به جشن »عمرکشان« تبدیل شد که هر ساله تکرار می شد. در 
این جشن  از چوب و کاغذ و کدو هیکلی می ساختند و با گذاشتن 
عمامه بر سر او، عمر را می ساختند و چند نفر با نظم یا نثری زیبا 
که بیشتر حالت فکاهی داشت و خنده دار بود، از او بد می گفتند و 

سرانجام او را به آتش می کشیدند. 

نقالی:
 هنر نقالی که عبارت است از خواندن یا بیان رویدادهای حماسی یا 
داستان های عشقی، در ایران پیش ازاسالم با موسیقی همراه بوده 
است و چون در دین اسالم موسیقی از محرمات به شمار می رفت 
در دوره اسالمی فقط نقل داستان باقی ماند و گسترش یافت و 
تقسیمات و شاخه هایی پیدا کرد. در سه سده نخست اسالمی کار 
نقاالن بیان داستان های حماسی و ملی گذشتۀ ایران بود، لیکن از 
اوایل سدۀ پنجم هجری نقاالن خود افسانه پرداز شدند و چنان که 
می شد  بیان  که  سبکی  و  صورت  همان  با  افسانه هایشان  گفتیم 
اغلب به رشته تحریر در می آمد. داستان های نقاالن داستان شاهان 
و پهلوانان و نامداران بود، داستان هایی که سینه به سینه نقل شده 
در  و  می شدند  نامیده  »دهقان«  قدیم  ایران  در  نقاالن  این  بود. 
 تعدادی از کتب افسانه ای داستان های آنان جمع آوری شده است. 
و  )لیلی  گنجوی  نظامی  )گرشاسبنامه(،  طوسی  اسدی  مانند 
مجنون، خسرو و شیرین، اسکندرنامه( و فخرالدین اسعدگرگانی 
)ویس و رامین( که بارها تکرار می کنند که داستان های خود را از 

دهقانان و راویان گرفته اند.

 در دوره مغول، نقالی و قصه گویی به سوی افسانه های شبه حماسی 
یافت  فوق العاده  نقالی رواجی  و درعهد صفوی  و مذهبی گرایید 



حمله خوانی  شاهنامه خوانی،  قصه خوانی،   چون  آن،  شعبه های  و 
)حمله حیدری(، روضه خوانی، سخنوری و جز آن در میان مردم 
رایج شد. در دوره  قاجار نیز کار نقالی هم چنان رونق داشت و پس 
از تأسیس قهوه خانه در ایران مرکز نقاالن به قهوه خانه ها منتقل 
نمایشی  چهره  درخشان ترین  نقال  ایران،  نمایش  تاریخ  در  شد. 
است و برخی از آنان در کار خویش مهارتی شگفت آور داشته و در 
شمار هنرمندان اصیل بوده اند. کار این گروه مردم هنرمند بسیار 
مشکل و دقیق بوده است، زیرا بدون بهره گیری از هیچ وسیله ای 
و فقط با قدرت بیان و هم آهنگ ساختن حرکات چهره و دست 
بدان گونه می بایست در نظر شنونده  را  با کالم، رویدادهای قصه 
مجسم کنند که احساساتش برانگیخته شود. از آن گذشته چون 
منظور از نقالی سرگرم کردن شنونده و ایجاد هیجان است، ناچار 

نقال باید که پدیدآورنده داستان های جذاب نیز باشد.

نمایش های عروسکی:
نمایش های عروسکی در ایران بر دو قسم بوده اند، یکی »سایه بازی« 
و دیگر »خیمه شب بازی«. در سایه بازی سایه های عروسک هاست 
و  می افتد  پرده  روی  و  می گیرد  قرار  نور  منبع  یک  برابر  در  که 
این عروسک ها از چرم و یا از پوست شفاف ساخته می شدند و با 
نی های نازک حرکت داده می شدند. در خیمه شب بازی، عروسک ها 
مستقیما حرکت داده و دیده می شوند. این عروسک ها با پارچه و 
از  بودند.  و چهره  لباس  و  رنگ  دارای  و  می شدند  ساخته  چوب 
دورۀ اسالمی تا چهار قرن اطالعی در مورد نمایش های عروسکی 
کسانی  ادبی  آثار  در  بعد  به  پنجم  قرن  از  اما  نیست،  دست  در 
چون اسدی طوسی، خاقانی، نظامی گنجوی و خیام از واژه های 
»لعبت باز«، »خیال باز« که نام های دیگر خیمه شب بازی اند نام برده 
باید پذیرفت  اعتماد کنیم  اگر به گفته نظامی گنجوی  می شود. 
به  بهرام گور  زمان  در  که  است  هنری  لعبت بازی  و  لعبت باز  که 
نمایش،  نوع  این  در  مردم شده است.  پذیرفتۀ  و  آمده  این کشور 
خوانده  استاد  می داده،  حرکت  را  عروسک ها  که  نمایش گردان 
می شده و با همکاری شاگردش به جای عروسک ها حرف می زده 

و آواز می خوانده. برای این کار سوتکی بنام »صفیر« 
در دهان می گذاشته اند تا صدایشان زیر و نازک شود. 
و  می زده  کمانچه  و  تار  یا  اصلی، ضرب  نوازندۀ  یک 
را »مرشد«  او  با عروسک ها گفتگو می کرده است که 
باید  ایران چنان که  نمایش عروسکی در  می خواندند. 
تحول نیافت و به کمال نرسید و در همان شکل عوامانه 
خود باقی ماند زیرا ادیبان و هنرمندان با دانشمندان، 
می دانستند،  عوام  درخور  و  پست  کاری  آن را  چون 
نتیجه  در  و  نزدند  کاری  به  دست  پیشرفتش  برای 
چند  از  تنها  امروز  ما  و  نشد  ثبت  آن  داستان های 
نمایش نامه عروسکی مانند: پهلوان کچل،  سلیم خان، 
عروسی پسر سلیم خان، چهار درویش، حسن کچل،  
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ولفگانگ آمادئوس موزار
 )27 ژانویه 1756 )میالدی( - 5 دسامبر 

1791 )میالدی( 

تالیف: واالس براک وی و هربرت واینستاک

ترجمه: دکتر مهدی فروغ

موزار، آهنگساز اتریشی، در سالزبورگ متولد شد. 
کالسیک  موسیقی  آهنگ سازان  بزرگ ترین  از  او 
از  بیش  خود  کوتاه  بسیار  زندگی  در  که  بود 
گذاشت.  باقی  خود  از  موسیقی  شاهکار   626 
از 55 سمفونی ای که موزار نوشته است فقط 41 
سمفونی دارای امضای وی می باشند و تمامی آن ها 
تکنیک جزء شاهکارهای موسیقی  و  نظر هنر  از 
کنسرت   27 جمع  از  می آیند.  به شمار  جهان 
نوشته شد  وین  او در  موزار 17 کنسرت  پیانوی 
به  گوناگونش  در طول سفرهای  را  آن ها  باقی  و 
امید به دست آوردن شغل مناسب نوشت. عالوه 
بر سمفونی ها و کنسرت های پیانو بسیار معروفش، 
اُبو،  کالرینت،  برای  کنسرت  زیادی  تعداد  موزار 

ُهرن، فلوت، بَِست ُهرن، ویوال و ویلن نوشت.

پانتومیم،  مانند  ساز  تعدادی  زمان  آن   در 
سازهای  متعدد  نوع های  و  شیشه ای  هارمانیکای 
این  از  خیلی  برای  موزار  و  داشت  وجود  بادی 
دنیای موسیقی،  پیشرفت در  دلیل  به  سازها که 
او  ساخت.  موزیک  هم  نمی شوند  نواخته  دیگر 
در   ،)String Quartet( ویلن  برای  کوارتِت   23
حدود 19 سونات برای پیانو، چندین فانتزی، اَنَدنته، 

دیِورتیم، کواینِتت و ِهکِست، تعداد متعددی کار برای کلیسا و چندین 
َمس نوشت. او عالقۀ زیادی به نوشتن اُپرا داشت و موزیک 22 اُپرای 
بی نظیر را ساخت. امروز قطعات شیرین اُپراهای او به نام اریا )Aria( به 

عنوان آهنگ های جداگانه خوانده می شوند.

در  نبوغ  از  شگفت انگیزی  نشانه های  موزار  کودکی،  سنین  از 
موسیقی را نشان داد. در سن 5 سالگی او می توانست موسیقی را 
بخواند و بنویسد و بااستعدادش در کیبورد افراد بسیاری را سرگرم 

می کرد. در 6 سالگی او اولین قطعه موسیقی را نوشت. 

“یوهان  مرگ  از  سال  شش  آمد،  به دنیا  موزار  که  هنگامی 
چهار  این که  از  پیش  و  گذشته بود  باخ”  سباستیان 
بربست. جهان  از  رخت  “هندل”  نیز  شود  تمام   سالش 

محسوب  “روکوکو”  عصر  شاهکارهای  از  موزار  کودکی  دوران 
اروپا  کشورهای  در  سفر  و  سیر  سالگی  شش  از  موزار  می شود. 
را شروع کرد و پدرش او را به عنوان یک کودک خارق العاده که 
واقعاً هم خارق العاده بود در معرض تماشای این و آن می گذاشت. 
پادشاهان و فرمان روایان بزرگ از محضر او استفاده بسیار بردند و 
وقتی به چهارده سالگی رسید به تمام کاخ هایی که بین لندن و 
ناپل یافت می شد داخل شده و آن ها را دیده بود. ذوق و استعداد 
زمان  عجایب  از  را  او  آهنگ  تصنیف  در  او  تسلط  و  فوق العاده 
تصنیف  در  عده ای  که  بود  عالی  بقدری  تصنیفاتش  ساخته بود. 
آن ها بدست او تردید داشتند و پدرش را سازنده آن ها می دانستند.

نمی توان  موسیقی،  به   را  موزار  کودکی  دوران  عالقه  و  عشق 
آن طور که در مورد “باخ” داوری  می شود مربوط به سنت و سابقه 
خانوادگی او دانست. پدرش “لئوپولد موزار” نخستین فردی بود از 
یک خانواده گم نام صحاف در یک دهکده، که از شغل خانوادگی 
دست کشید و در شهر سالزبورگ خود را مستقر ساخت. پس از 
کوشش فراوان در ارکستر اسقف اعظم آن شهر، به عنوان چهارمین 

نوازنده ویولن استخدام شد. 

که  جایی  رفت،  وین  به  همیشه  برای  1781  موزار  در 
و  شد  مشهور  او  وین،  در  گذراند.  آنجا  در  را  عمرش  باقی 
می شد.  درخواست  او  از  اجرا  و  آهنگ سازی  برای   اغلب 
به   را  زیبایی  زن  شد  موفق  داشت  که  برازنده ای  اندام  به  نظر 
عقد ازدواج خود درآورد. یک سال بعد از این که موزار بدنیا آمد 
باخ”  “شراتن  اعظم  اسقف  دربار  در  مصنف،  به عنوان  “لئوپولد” 
پیدا  اوالد  روی هم هفت  بر  “موزار”  خانواده  مشغول شد.  به کار 
کردند ولی پنج تای آن ها در نتیجه عدم رعایت بهداشت و رطوبت 
خانه ای که صرف نظر از این نقص بسیار عالی بود و در “گتریده 

گاسه” قرار داشت از دنیا رفتند.

“موزار” سه سال داشت که با کلیدهای پیانو بازی و خود را سرگرم 
می کرد و یک سال بعد رسماً مشغول درس گرفتن شد. پنج ساله 

مشاهیر
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بود که “مینوئه”های کوچک می ساخت و پدرش با شوق و شعف 
فراوان آن ها را می نوشت. “لئوپولد موزار” مثل “باخ” قطعات بسیار 

ساده را برای کودکانش پاکنویس می کرد که تمرین کنند. 

زیبایی  مخصوصاً  و  خواهرش  و  موزار  سرشار  قریحه  همه جا 
 “وولفگانگ” دوستان و عالقه مندان زیادی برای آن ها به وجود می آورد.
سخت  مقررات  تمام  “موزار”،  خانواده  ورود  به محض  ورسای  در 
پانزدهم به هم خورد و مجلس صورت یک مهمانی  دربار “لوئی” 
خانوادگی به خود گرفت. فقط “پامپادور” )معشوقه لوئی پانزدهم( 
مغرور، از اظهار شوق و شعف خودداری کرد. ولی موزار در کمال 
گفت:  و  نشانید  خودش  جای  سر  را  او  معصومیت  و  سادگی 
بوسید.   را  او  هم  ملکه  و  ببوسد؟  مرا  ندارد  میل  که   این کیست 
پدر موزار از بس در موارد مقتضی راجع به قریحه طفل خود الف 
زده بود که ارباب خود اسقف اعظم را به شک انداخت و جناب 
خود  دربار  مالزم  “لئوپود”،  دهان  که  شد  مصمم  باالخره  اسقف 
کند.  آزمایش  را  اعجوبه  طفل  قریحه  که  ترتیب  به این  ببندد  را 
ارکستر  رهبر  و  “وولفگانگ”  رابین  “اوراتوریو”  یک  کلمات  متن 
خردسال  کودک  و  کرد  قسمت  بزرگ  کلیسای  ارگ نواز  و  دربار 
کند. چنین  تصنیف  را  تنها گذاشت که سهم خود  اطاقی  را در 
استنباط می شود که موسیقی “اوراتوریو” مورد رضایت قرار گرفته 
زیرا در همان سال اجرا شد و به چاپ هم رسید و تردید اسقف 
برای  و  مرتفع شد  آن کودک  استعداد  درباره  باخ”  “فون شراتن 
اثبات این تغییر حالت بر میزان دوستی و محبت خود به خانواده 

“موزار” افزود.

در میالن سرناد “موزار” در مقابل اُپرای مصنف کهن سالی چون 
“هاسه” بیش از حد انتظار مورد توجه قرار گرفت و باز پدر موزار بر 
حسب معمول با افاده زیاد چنین گفت: »من واقعاً بسیار متأسف و 
متأثرم ولی سرناد موزار تأثیر تمام اُپراهای “هاسه” را از بین برد.« 
و خود آن پیرمرد که آهنگ های بی اندازه مطبوعاتش مایه لذت 
شاه زادگان بود با کمال گذشت و جوانمردی گفت: »این کودک 

همه ما را به محاق تاریکی و گمنامی خواهد کشانید.«

در این بین تازه واردی به سراغ او آمد که بی شباهت به وارد شدن 
این جوانک بی ریخت که  نبود.  به “دون جیوانی”  مهمان سنگی 
سر و وضعش کمی بهتر از سر و وضع یک برزگر “فالندری” بود 
پشت پیانو نشست و با مهارت بی سابقه ای شروع به نواختن کرد 
و بداهه سرایی او به حدی بدیع و نوظهور بود که موزار با تعجب و 
وقار به یکی از مهمانان گفت: »روزی خواهد رسید که دنیا درباره 
این شخص که می بینید صحبت کند.« موزار درست می گفت؛ این 

شخص تازه وارد “لودویک وان بتهوون” بود.

موسیقی  تصنیف  برای  که  هنگامی  ژوئیه  ماه  در 
بود  کار  مشغول  هنوز  سحرآمیز”  “فلوت  اُپرای 
شخص ناشناسی به او وارد شد و سفارش داد که در 
تاریخ معینی برای او یک قطعه موسیقی عزا بسازد. 
حق الزحمه این موسیقی برخالف معمول بسیار خوب 
این بود که کاماًل مخفیانه  از شرایط کار  بود و یکی 
از پیش  انجام شود. “موزار” موافقت کرد ولی گویی 
پایان عمر خود را نزدیک می دید. حالش چندان خوب 
نبود و احتماالً تب الزم داشت و این مرد ناشناس که 
به قیافه اموات در آمده بود مثل عزرائیل او را وادار کرد 

که موسیقی عزای خود را تصنیف کند.

سال  در  سالگی   35 سن  در  مرگش  زمان  تا  موزار 
1791، زندگی پرباری داشت.

“من هیچ گاه شب بدون این فکر نمی خوابم 
که  حتی با وجودی که جوان هستم ممکن 

است زنده نباشم تا روز دیگری را ببینم.”
به قدری  )همسرش(  “کنستانس”  موزار  مرگ  از  بعد 
خرد و نومید شده بود که قدرت فکر کردن نداشت 
“وان  بنام  را  خسیس  و  تنگ چشم  مرد  توصیه  و 
خرج ترین  کم  به  را  شوهرش  بود  گفته  که  سویتن” 
روز  و  پذیرفت  اراده  بدون  بسپارد  به خاک  طریق 
را  هوا  شدیدی  طوفان  و  باران  که  دسامبر  ششم 
موزار  دوستان  و  “کنستانس”  و  بود  کرده  منقلب 
موزار  بروند، جسد  گورستان  به  نتوانستند  هیچ کدام 
نفر  اجساد ده، دوازده  با  اشتراکی  آرامگاه  را در یک 
از بی نوایان در یک جا گذاشتند و رفتند. چندی بعد 
پیدا  را  خود  شوهر  گور  خواست  “کنستانس”  وقتی 
کند کسی نتوانست محل آن را به او نشان دهد. تقریباً 
هفتاد سال بعد، مردم شهر وین در محل احتمالی گور 

 .او یک بنای با شکوهی برپا ساختند
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از   2017 گرمی  جایزه 
جالب  حاشیه  تا  برندگان 

ادل

مراسم اهدای پنجاه و نهمین جوایز گرمی در سال 
یکشنبه  دنیا  با حضور ستاره های مشهور   2017
12 فوریه در لس آنجلس برگزار شد. خواننده های 
مشهور ادل و بیانسه از جمله برندگان بزرگ این 

مراسم محسوب می شدند.

با  جوایز  اهدای  ساالنه  مراسم 
که  جوایزی  اهدای  و  اجرای هنرمندان برجسته 
محبوبیت بیشتری دارند همراه است. از بین سه 
بزرگ ترین  گرمی  موسیقی جهان،  بزرگ  مراسم 
جایزه  با  برابر  گرمی  جایزه  ارزش  است.  آن ها 
در  اِمی  جایزه  و  صنعت فیلم سازی  در  اسکار 

تلویزیون است.

اولین مراسم گرمی در 4 مه 1959 برگزار شد. 
بازنگری  به  آکادمی  سال 2011،  مراسم  از  پس 
جوایز  دسته بندی های  از  بسیاری  بازسازی  و 

پرداخت. 

یک  حضور  امسال،  مراسم  توجه  جالب  نکته 
کلهر.  کیهان  بود؛  برندگان  میان  در  ایرانی 
سرپرستی  به   »Sing Me Home« آلبوم 
کلهر  کیهان  نوازندگی  و  آهنگسازی  و  یویوما 
جهانی  موسیقی  بهترین  ِگَرمِی  جایزه  برنده 
شد. رویداد  این  دوره  نهمین  و  پنجاه   در 

ایران  میان هنرمندان موسیقی  این، در  از  پیش 
تنها استاد محمدرضا شجریان و حسین علیزاده 
سر  به  تو«  »بی  و  »فریاد«  آلبوم های  برای 
شده  گرمی  جایزه  دریافت  کاندیدای  نمی شود، 

برندگان جوایز گرمی  میان  ایرانی در  نام هیچ موزیسن  و  بودند 
 )حتی به شکل گروهی( نبود اما کیهان کلهر این طلسم را شکست.

گروه کیهان کلهر برنده جایزه گرمی شد.

در این مراسم ادل، خواننده محبوب و مشهور با کسب 5 جایزه در 
 شاخه های مختلف شبی به یادماندنی را برای خود و هوادارانش رقم زد.

سرشناس  خواننده  »اَِدل«  درخشش  شاهد  امسال  مراسم  در 
بریتانیایی بودیم. آلبوم »25« او برایش جایزه گرمی را به ارمغان 
آورد. آهنگ »سالم« او هم در بخش بهترین ضبط و هم در بخش 
خواننده  نصیب  را  و موفقیت زیادی  شد  برنده  آهنگ،  بهترین 
توانستند  نیز  پاپ   بخش  در  او  آلبوم  و  آهنگ  نمود.  بریتانیایی 

جوایز گرمی را از آن ادل نمایند.

در بخش بهترین آلبوم رپ، »کتاب رنگ آمیزی« ساخته »چانسلر 
جاناتان بنت« موسوم به »Chance The Rapper« جایزه گرمی 
در بخش  موفق شد  بیانسه  آلبوم  »لیموناد«  کرد.  آن خود  از  را 
را پشت  آلبوم سبک »Urban Contemporary« رقبا  بهترین 
نیز  برنده شود. چانسلر جاناتان بنت جایزه دیگری  سر بگذارد و 

دریافت نمود و به عنوان بهترین خواننده جدید نیز انتخاب شد.

 »Stressed Out« در بخش اجرای پاپ دو نفره و گروهی، آهنگ
آن  از  را  جایزه  افتخار کسب   »Twenty One Pilots« ساخته 
فقید  بویی«  »دیوید  توسط  که  آلبومی   .»Blackstar«کرد خود 
روانه بازار شد، توانست در بخش بهترین آلبوم آلترناتیو برنده شود. 

http://shahrematlab.com/category/culture/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
http://shahrematlab.com/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/
http://shahrematlab.com/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/
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آهنگ »My Church« اثر »Maren Morris« در بخش بهترین 
 Summertime:« و  شد  بهترین  کانتری  سبک  تک نفره  اجرای 
Willie Nelson Sings Gershwin« اثر »ویلی نلسون« توانست 

عنوان بهترین آلبوم سنتی پاپ را از آن خود کند.

رقص  بهترین آلبوم  عنوان  به   »Flume« ساخته   »Skin« آلبوم 
نیز  راک  آهنگ  بهترین  عنوان  شد.  شناخته  امسال  /الکترونیک 
به »Blackstar« ساخته »دیوید بویی« رسید. این ترانه توانست 
جایزه بهترین اجرای راک را نیز از آن خواننده فقید نماید. آهنگ 
»Dystopia« اثر »Megadeth« در بخش بهترین اجرای متال 
راک،  آلبوم  بهترین  قسمت  در  آورد.  دست  به  را  گرمی  جایزه 
»Cage The Elephant« خوش  اثر  هستم«  زیبا  بگو  من  »به 

درخشید.

آهنگ »No Problem« با اجرای »چانسلر جاناتان بنت« و »لیل 
وین« به عنوان بهترین اجرای آهنگ رپ انتخاب شد. جایزه گرمی 
ساخته   »Hotline Bling« به  نیز  آهنگ  و  رپ  ترکیب  بهترین 
»پل  و  گراهام«  »آبری  اثر   »Bling  Hotline« رسید.  »دریک« 
اختصاص  به خود  را  رپ  آهنگ  بهترین  عنوان  توانست  جفریز« 

دهد.

ادل، خواننده شهیر سبک پاپ در مراسم دریافت جایزه گرمی از 
شدت هیجان و به صورت ناخواسته و تصادفی، جایزه خود را از 
او در طول صحبت هایش نمی توانست جلوی  نیم کرد.  وسط دو 
زیاد روی  دنبال هیجان و خوشحالی  به  بگیرد که  را  اشک هایی 

گونه هایش جاری شده بودند.

همچنین در صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که 
تعلق  لیموناد  آلبوم  برای  بیانسه  به  باید  جایزه  این 

می گرفت.

از او در مورد بازگشت دوباره به صحنه موسیقی سوال 
پرسیده شد و ادل در پاسخ گفت که انتشار آخرین 
آلبوم برایش بسیار دشوار بوده و تمرکز کنونی اش این 

است که مادر خوبی برای فرزند خود باشد.

و  بیانسه  که  جایگاهی  به  سخنرانی اش  در  ادل 
خانواده اش نشسته بود نگاه کرده و بیان داشت: »من 
نمی توانم این جایزه را دریافت کنم زیرا به نظر من 
بیانسه در آلبوم لیموناد فوق العاده بود.« وی خطاب 
به بیانسه گفت: »ما در این آلبوم تصویری از تو دیدیم 
که تا پیش از این ندیده بودیم. کاری که انجام دادی 
برای من و برای دوستان سیاه پوست من بسیار عالی 

بود. عاشقت هستم و همیشه خواهم بود.«

جوایز  مراسم  این  در  ادل  که  کنیم  اشاره  باید  البته 
بهترین آهنگ سال و بهترین اجرای انفرادی و آلبوم 

وکال را نیز از آن خود کرد.

بیانسه نیز توانست دو جایزه گرمی برای بهترین آلبوم 
موسیقی سال و بهترین موزیک ویدئو را از آن خود 

 .نماید



لیست برندگان اسکار 
2017

جایزه  فرهادی  اصغر  فروشنده 
اسکار را به دست آورد

اسکار 2017 مدتی قبل به پایان رسید و برندگان 
مراسم  نهمین  و  هشتاد  شدند.  مشخص  نیز  آن 
اسکار به میزبانی جیمی کیمل، مجری و کمدین 
مشهور برگزار شد و در طی آن بهترین های هالیوود 
در سال 2016 مشخص شدند. الزم به ذکر است، 
به دلیل صدور قانون منع ورود ایرانیان به آمریکا 
توسط دونالد ترامپ، اصغر فرهادی نتوانست در این 
مراسم حضور یابد به همین خاطر انوشه انصاری 
اولین زن فضانورد ایرانی و فیروز نادری از مدیران 
آمریکا،  فضایی  و  هوانوردی  ملی  پیشین سازمان 
کاوشگر  پروژه  مدیریت   2000 سال  در  که  ناسا 
مریخ را بر عهده داشت به عنوان نماینده های خود 
مراسم  در  نیز  آنها  کرد.  معرفی  اسکار  جایزه  در 
حضور یافته و جایزه  وی را دریافت کردند. سپس، 
متنی از طرف اصغر فرهادی توسط انوشه انصاری 
 خوانده شد که بخشی از آن را با هم می خوانیم:
بار،  دومین  برای  که  است  بزرگی  افتخار   “
دوست  می کنم.  دریافت  را  ارزش  با  جایزه  این 
کننده های  تهیه  آکادمی،  اعضای  از  که  دارم 
تشکر  خارجی  فیلم  نامزدهای  سایر  و  فیلمم 
و  کشورم  مردم  خاطر  به  من  غیبت  کنم. 

غیرانسانی  قانون  خاطر  به  که  است  دیگری  کشور   6 شهروندان 
گرفته اند….” احترامی قرار  بی  مورد  آمریکا،  به  سفر   ممنوعیت 

 در ادامه با لیست برندگان اسکار 2017 با ما همراه باشید:
 بهترین فیلم:

Moonlight فیلم

 بهترین کارگردان:
La La Land دیمین شزل برای فیلم 

 بهترین بازیگر مرد:
Manchester by the Sea کیسی افلک برای فیلم

 بهترین بازیگر زن:
 La La Land اما استون برای فیلم 

 بهترین فیلم نامه اوریجینال:
Manchester by the Sea فیلم 

 بهترین فیلم نامه ی اقتباسی:
Moonlight فیلم 
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خبر



 بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
Moonlight ماهرشاال علی برای فیلم

 بهترین بازیگر نقش مکمل زن:
Fences وایوال دیویس برای فیلم

 بهترین طراحی لباس:
Fantastic Beasts and Where to Find Them فیلم 

 بهترین گریم:
Suicide Squad فیلم 

 بهترین مستند:
O.J: Made in Americ 

 بهترین تدوین صدا:
Arrival فیلم 

 بهترین میکس صدا:
Hacksaw Ridge فیلم 

 بهترین فیلم خارجی  زبان:
 فیلم فروشنده اصغر فرهادی از ایران

 بهترین انیمیشن کوتاه:
Piper 

 بهترین انیمیشن:
Zootopia 

 بهترین طراحی صحنه:
La La Land فیلم 

 بهترین جلوه های ویژه:
The Jungle Book فیلم 

 بهترین تدوین:
Hacksaw Ridge فیلم

 بهترین مستند کوتاه:
The White Helmets فیلم 

 بهترین فیلم کوتاه:
Sing فیلم 

 بهترین فیلم برداری:
La La Land فیلم 

 بهترین موسیقی متن:
La La Land فیلم 

 بهترین آهنگ:
La La Land در فیلم City of Star آهنگ

پیروزی  با  نیز  اسکار  نهمین  و  هشتاد  ترتیب  بدین 
فرهادی  رسید.  اتمام  به  فرهادی  اصغر  دوباره ی 
توانسته  که  سینماست  تاریخ  در  کارگردان  ششمین 
کند.  خود  آن  از  را  اسکار  جایزه ی  بار  دو   است 
بی سابقه ای  با سردرگمی  اسکار  مراسم  پایانی  دقایق 
روبرو شد؛ و نام فیلم Land La La  به عنوان بهترین 
شد  اعالم  بعد  لحظاتی  حالیکه  در  شد  خوانده  فیلم 
اتفاقی  در  است.    Moonlight فیلم  اصلی  برنده 
بی سابقه، وارن بیتی که همراه فی داناوی برای معرفی 
بهترین فیلم روی صحنه رفته بود، هنگامی که پاکت 
برنده بهترین فیلم را باز کرد، نام برنده را نخواند. وی 
کمی مکث کرد و کاغذ داخل پاکت را به فی داناوی 
نشان داد؛ فی داناوی پاکت را نگاه کرد و در حالی که 
هردو لحظاتی پاکت را در دست داشتند، فی داناوی 
نام فیلم ال ال لند را برنده اعالم کرد. به طور معمول 
تهیه کنندگان و اعضای فیلم ال ال لند همگی به روی 
گرفتند.  را  جوایزشان  و  زدند  حرف  و  رفتند  صحنه 
ناگهان  بودند  صحنه  روی  همگی  حالی که  در  اما 
جوردن هورویتز، یکی از تهیه کنندگان فیلم ال ال لند، 
باروش  گفت: “ببخشید، اشتباهی شده است.” کسی 
از شوخی های  بخشی  فکر می کردند  و همه  نمی شد 
نگذشت که معلوم شد که  لحظاتی  اما  مراسم است. 
فی داناوی به اشتباه نام ال ال لند را خوانده و برنده 
سپس  هورویتز  جوردن  است.   Moonlight اصلی 
و  کرد   Moonlight فیلم  دست اندکاران  روبسوی 
برنده  شماها  مهتاب،  فیلم(  “)دست اندکاران  گفت: 
از  او سپس  نیست.”  نه جوک  فیلم شده اید؛  بهترین 
 آنها خواست تا به روی صحنه بروند و جایزه را بگیرند.

تهیه کنندگان ال ال لند که روی صحنه بودند مجبور 
شدند پایین بیایند و جای خودشان را با تهیه کنندگان 
Moonlight عوض کنند و اسکارهای را که در دست 

داشتند را به آنها تحویل دهند.
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موزه های مونترال

معرفی سینما

گزیده فیلم های
 ماه مارچ

Cineplex Odeon Place 
LaSalle Cinema

آدرس:

7852 boul .Champlain 
LaSalle  H8P 1B3  
Info: )514( 365-5337

قیمت بلیط:

عموم                      $10.99

کودک )13-3(            $7.75

سالمند )65 +(            $8.25

سه شنبه                     $6.25

3$  برای 3D اضافه می شود. 

Cinema Dollar

آدرس:

6900 boul .Décarie  
)Decarie Square( 
Montréal  H3X 2T8  
Info: )514( 739-0536 

قیمت بلیط برای عموم     $2.50

مرکز نمایشگاه زندان 
میهن پرستان

CENTRE D’EXPOSITION LA 
PRISON-DESPATRIOTES

پیق-دو- قدیمی  زندان  قلب  در 
از 1300  کوقان که در آن بیش 
و  زندانی  میهن پرستان  از  نفر 
برخی اعدام شدند، شما می توانید 
یک نمایشگاه در تاریخ شورش در 
سال های 1837 و 1838 ببینید. 
یک لحظه تاریخی را که به صورت 
جمعی  حافظه  در  محونشدنی 
کشف  بسته است  نقش  کبک 
دهید  اجازه  خودتان  به  و  کنید 
دموکراسی  و  آزادی  روح  به  که 

میهن پرستان سوق داده شوید.

MNDP.QC.CA/PRISON 

      PAPINEAU 

903, avenue De Lorimier 
)514(254-6000 poste6245 

مرکز علوم مونترال

CENTRE DES SCIENCES DE 
MONTRÉAL

قلب  در  مونترال  علوم  مرکز 
شده  واقع  مونترال  پورت  اولد 
برای  انتخابی  مسیر  یک  و 
به طور  موزه  این  خانواده هاست. 
تکنولوژی  و  علم  به  کامل 
اختصاص داده شده است و مرکز 
کیفیت  به خاطر  توجهی  قابل 
استفاده  و  نمایشگاه هایش  عالی 
یک  در  دستگاه ها  از  تعاملی 
محیط ابتکاری آموزشی و سرگرم 

کننده می باشد.

PLACE-D’ARMES 

2, rue De la Commune 
Ouest 

)514(496-4724 
1 )877(496-4724

مرکز نمایشگاهی دانشگاه 
مونترال

CENTRE D’EXPOSITION 
DE L’UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL

در  که  نمایشگاه  مرکز  این 
واقع  مونترال  دانشگاه  محوطه 
با  را  نمایش هایی  شده است، 
موضوعات متنوع شامل هنرهای 
تجسمی، معماری و علوم انسانی 
دایمی  نمایشگاه  می دهد.  ارائه 
آن 41 قطعه از مجموعه خود را 
واقع در فضاهای عمومی مختلف 
معرفی  بازدیدکنندگان  به  آن 

می کند.

UNIVERSITÉ-DE-MONTRÈAL

2940, chemin 
de la Côte-
Ste-Catherine, 
salle0056 
)514(343-6111, 
poste 4694

مرکز تاریخ مونترال

CENTRE D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL

مکان  یک  در  شهر  تاریخ  تمام 
تاریخ  مرکز  شده است.  جمع 
کشف  به  را  درها  مونترال، 
مونترال  از  زیادی  هویت های 
نمایشگاه  طبقه  سه  می کند.  باز 
غنی  حس  یک  دائم،  و  موقتی 
گاهی  و  پرحادثه  ماجراهای  از 
ارائه  کالن شهر  این  از  آشفته 

می کند.

VILLE.MONTREAL.QC.CA/
CHM  

 PLACE-D’ARMES/   
SQUARE-VICTORIA 

3 مارچ

پاترسون

Paterson

درام کمدی با بازی

Adam Driver & Golshifteh 
Farahani

3 مارچ
زندگی من به عنوان

 یک کدوسبز

Zucchini a as Life My

انیمیشن با صدای

Gaspard Schlatter & Six-
tine Murat

24 مارچ
مسئول خرید شخصی
Shopper Personal

تریلر نمایشی با بازی
Kristen  Stewart  & Lars  Ei-
dinger

tel:(514)%20365-5337
tel:(514)%20739-0536


کنسرت های برگزیده ماه مارچ به کوشش مهران یزدی زاده

Kent Naga�( رارکست سمفونیک مونترال به رهبری کنت ناگانو
(no

همراهی  با  باال  به  سال   5 کودکان  برای  مفرحی  برنامه  ارکستر،  این 
و  کودکان  سرگرم کردن  برنامه  این  هدف  می کند.  برگزار  خانواده شان 
آشنایی آنها با موسیقی خوب است و در آخر با اسنک از بچه ها پذیرایی 

خواهد شد.

 Maison Symphonique 1600 ,rue St-Hurbain ,Montreal

زمان:

March25 th ، Saturday 12:00 

بلیط: $43- $200

www.osm.ca/en/concerts/bal-enfants-de-losm/

BINGE اُپرای دانشگاه مک گیل در فستیوال بینگ

در این برنامه، اُپرای Aeneas and Dido اجرا می شود. کارگردان اُپرا، 
پاتریک هانسن )Hansen Patrick( و رهبر موسیقی استفان هارگیوز 
)Hargreaves Stephen( می باشند. این اُپرا توسط آهنگ ساز بزرگ 

انگلیسی هنری پورسل )Purcell Henri( ساخته شده است.

Red Path Hall 3461 ,rue McTavish )McTavish Gates (Mon-
treal ,QC ,H3A2 K6

زمان: 

 March10 th, Friday 19:30 

بلیط: $15-$10

Schulich.ticketmob.com/event

)514(398-4547

گروه بزرگ َجز دانشگاه مونترال با حضور دیوید هلند
Dave Holland

شنیدن  از  خوبی  بسیار  تجربۀ  می توانید  برنامه  این  در 
موسیقی غنِی َجز به  دست آورید.

UdeM  .Salle  Claude-Champagne  220  ,avenue 
Vincent-d’Indy ,Montreal ,H2V2 T2 

زمان: 

March23 th, Thursday 19:30 

بلیط: 12$ و برای دانش آموزان رایگان 

)514-3436427( )1-855-7901245(

متالیک ها به مونترال می آیند!

در ماه جوالی امسال گروه متالیک ها در مونترال اجرا 
خواهند کرد.

مکان:

Parc Jean-Drapeau

زمان:

July 19 th, Wednesday 

 فروش بلیط این کنسرت بزرگ از 17 فوریه 2017 آغاز شده است.
برای تهیه بلیط می توانید به صورت آنالین اقدام نمایید.برخی 

از وبسایت های فروش بلیط به شرح زیر می باشد:

https://metallica.com/tour/30541/ 
http://www.evenko.ca/
https//:www.ticketliquidator.com/

کنسرت های مونترال 
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توی قاب خیس این پنجره ها

عکسی از جمعه ی غمگین میبینم

چه سیاهه به تنش رخت عزا

تو چشاش ابرای سنگین میبینم

داره از ابر سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد

کاش میبستم چشامو این ازم بر نمیاد

داره از ابر سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

عمر جمعه به هزار سال میرسه

جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه

آدم از دست خودش خسته میشه

با لبای بسته فریاد میکنه

داره از ابر سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

جمعه وقت رفتنه موسم دل کندنه

خنجر از پشت میزنه اون که همراه منه

داره از اب سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

آهنگساز: استاد اسفندیار منفردزاده
شاعر: شهیار قنبری

تنظیم برای پیانو: علیرضا فخاریان

Am C  Am Em

Em EmC  D 

توضیحات:
نت ها به صورت ساده برای پیانو تنظیم شده اند تا تعداد بیشتری از نواختن آن لذت ببرند.

جمعه



Arrangement: Alireza Fakharian

6
8

6
8

q.Music   5  5  

5  5  5  

Vocal 1 

5  4  2 1  Em D C  Em Em

1 

C  Am D Bm C  

1 

Em C  Em

Em C  Em Em Em Em D C  

Music   

Em D D C  

Vocal 1 

 E  E Am C  Am Em

ReMi Academy 
(514) 996-1620



آشپزی

موس شکالتي
روش تهیه: شادی رستمی

مواد الزم:

 - شیر 2پیمانه
 - شکالت تخته اي 70٪  80 گرم

 - زرده تخم مرغ 1عدد
 - نشاسته ذرت درجه یک 1 قاشق سوپخوری

 - شکر1/2 پیمانه
 - پودر ژالتین 2 قاشق سوپخوری سرپر 

- وانیل شکري 1/4 قاشق چایخوری

طرز تهیه
ژالتین ها را آماده کنید. شکالت ها را به طریق بن ماری خرد کنید. 
شیر، شکر و نشاسته را مخلوط کرده و روی حرارت کم بگذارید. 
زرده تخم مرغ و وانیل را هم بزنید تا به رنگ کرم درآید. بعد از 
این که شکر حل شد، شکالت ها را اضافه کنید ولی تا 1دقیقه هم 

نزنید.

زیرحرارت خیلی کم باشد، وقتی شکالت ها حباب زد، خیلی آرام 
هم بزنید تا همانند شیرکاکائو یک دست شود. سپس زرده تخم 
نشوند.  بسته  زرده ها  که  بزنید  هم  سریع  و  کنید  اضافه  را  مرغ 
زیرحرارت را خاموش کنید و ژالتین های آماده را اضافه کنید و 
3ساعت  مدت  به  افتاد،  ازحرارت  بعدازاینکه  بریزید.  قالب  درون 

 .داخل یخچال بگذارید
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Gâteau Doréنمونه ای از کیک های 



عکاسی
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۹ نکته کارآمد در عکاسی 
پرتره

توسط سامه گل زاده

پرتره  عکاسی  بخصوص  عکاسی  زمینه  در  آیا 
مهارت هایتان  که  دارید  تمایل  و  هستید  تازه کار 
عنوان  به  احتماالً  پس  کنید؟  بهتر  و  بیشتر  را 
یک عکاس، با اصول اولیه عکاسی پرتره آشنایی 
نکاتی  می خواهیم  مطلب  این  در  ما  اما  دارید، 
بهترین  کند  کمک  شما  به  که  کنیم  مطرح  را 
آورید. به دست  پرتره تان  عکس های  از  را   نتیجه 

هدف از عکاسی پرتره این است که بتوانید روح و 
نفس سوژه را به تصویر بکشید و اصالت پرتره را 
نمایش دهید. امیدواریم این نکته ها، شما را در راه 

رسیدن به این هدف یاری رسانند.

 تنظیمات دوربین

اولین چیزی که باید به آن دقت کنید، تنظیمات 
ایزو،  مقادیر  از  هریک  صحیح  انتخاب  و  دوربین 
جبران سازی  دیافراگم،  دریچه  شاتر،  سرعت 
و  ترکیب بندی  باید  است.   … و  لنز  نورسنجی، 
نورسنجی را به دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید 
سوژه تصویر شما به اندازه کافی روشن است. اگر 
از  استفاده  می کنید،  عکاسی  بسته  محیط  در 
خوبی  راهکار  نور  بازتاب دهنده های  یا  ریفلکتور 

برای بهبود نور تصویر است.

 ژست های مختلف برای سوژه

دارد.  ویژه ای  اهمیت  پرتره،  عکاسی  در  مناسب  ژست  انتخاب 
با آن مواجه خواهید شد کمرویی  بزرگترین چالشی که احتماالً 
در برابر دوربین است. باید ژستی را انتخاب کنید که مدل شما، 

احساس راحتی کند تا بتواند به خوبی احساسش را بیان کند.

 از ابزارهای مختلف استفاده کنید

مردم معموالً وقتی در برابر دوربین قرار گرفته اند، از اشتباه کردن 
می ترسند. برای این منظور می توانید از ابزارهایی استفاده کنید که 
توجه و تمرکز آنها را از دوربین و لنزی که مابین شما و آنها قرار 
گرفته به چیز دیگری جلب کرده و عکس طبیعی تری ثبت کنید. 
این ابزارها می تواند هر چیزی باشد از یک بسته آدامس ساده تا 

اسباب بازی هایی برای عکاسی از کودکان، یا کلید و … .

 زاویه عکاسی را تغییر دهید

زاویه ای که از آن عکس را ثبت می کنید می تواند تغییرات عمده ای 
برای  را  زاویه ای  می خواهید  وقتی  کند.  ایجاد  عکس  کیفیت  در 
عکس گرفتن انتخاب کنید، باید نورپردازی را به عنوان یک عامل 
می کنید  استفاده  طبیعی  نور  از  اگر  باشید.  داشته  نظر  در  مهم 
باید زاویه را بر اساس آن منبع نوری تنظیم کنید. اگر از کودکان 
بتوانید  تا  عکاسی می کنید بهتر است روی زانوهایتان بشینید و 
بهترین پرتره را ثبت کنید. سعی کنید همیشه در اطراف سوژه 
حرکت کنید و زوایای مختلف را امتحان کنید؛ حتی اگر زحمت 

شما برای ویرایش عکس ها زیاد شود، اما ارزشش را دارد.

 پرتره را در قاب تصویر قرار دهید

اگر امکان آن وجود داشته باشد باید زاویه ای را پیدا کنید که به 
عکس پرتره شما یک قاب اضافه کند. قرار دادن سوژه در میانه 
قاب تصویر و داشتن یک پس زمینه خوب یک پرتره عالی را نتیجه 

می دهد. این کار مدل شما را در مرکز توجه قرار می دهد.

از اهمیت   لباس و محیط در عکاسی پرتره 
خاصی برخوردارند

است  بهتر  بگیرید،  خانوادگی  پرتره  عکس  یک  دارید  قصد  اگر 

http://1001boom.com/author/saameh/
http://1001boom.com/author/saameh/
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این  برای  بگیرید.  در محیط های مختلف  متفاوت  چندین عکس 
منظور بهتر است از قبل برنامه ریزی کرده باشید. هرچه برنامه ریزی 
و  لباس  انتخاب  برای  بیشتری  امکانات  باشد،  زودتر  و  بهتر  شما 
محل عکس گرفتن خواهید داشت و در نتیجه نتایج مطلوب تری 

به دست خواهید آورد.

 کودکان هنرمندان خوبی هستند

خوبی  به  باشید  کودکان عکاسی کرده  از  یک بار  فقط  حتی  اگر 
را  ماندن  ثابت  و  نشستن  گوشه ای  در  آنها  که  دانست  خواهید 
دوست ندارند. خوب است خانواده ها در عکاسی پرتره از کودکان 
با عکاسی همراهی کنند تا عالوه بر ایجاد حس آرامش و امنیت 

برای کودک، عکس های طبیعی تری نیز ثبت شود.

 یک دستیار داشته باشید

اگر یک عکاس حرفه ای باشید حتما باال و پایین های بسیاری که 
در عکاسی وجود دارد را به خوبی می شناسید. نگه داشتن بازتاب 
کننده )reflector(، حرکت دادن منبع نوری و سایر نکات دیگری 
که باید کنترل شوند، به شما یادآور می شود که نیاز به یک دستیار 
و کمک دارید. عالوه بر این همراه داشتن کسی که در مورد کارتان 
بتوانید از نظراتش استفاده کنید می تواند در پیدا کردن ژست ها و 

ایده های عکاسی نتیجه بهتری داشته باشد.

 معجزه گر باشید

معجزه گر  یک  شما  که  دارند  باور  مدل هایتان  که  می دانید  آیا 
هستید و می توانید بهترین عکس ها را بگیرید؟ خب پس زمان آن 
رسیده که خودتان نیز به این باور برسید. برای این منظور به شما 
پیشنهاد می کنیم که عالوه بر اینکه اصول تکنیکی عکاسی را به 
خوبی می دانید، ابزارهای ویرایش عکس را نیز بشناسید و از آنها 

 .نهایت بهره را ببرید

 ref: www.1001boom.com



سال،  این  در  است.  زودیاک چینی، سال خروس  تقویم  بر طبق   2017
خروس آتشین از 28 ژانویه 2017 آغاز و در 15 فوریه قمری 2018 پایان 

خواهد یافت.

قوانین تقویم چینی
سال ها  است.  شده  نهاده  حیوان  یک  نام  چینی  تقویم  در  هرسال  برای 
این  دوباره  سال   12 هر  می شوند،  نام گذاری  حیوان،   12 نام  اساس  بر 
بودند که شخصیت هر فردی،  باور  براین  تکرار می شود. چینی ها  چرخه 
ویژگی های  دارای  باشد،  شده  متولد  سالی  چه  در  که  این  به  بسته 
شده است.  نام گذاری  او  به نام  سال  که  است  حیوانی  به   مربوط 

یک  توسط  تقویم  در  حیوانات  ترتیب  چینی  کهن  افسانه های  براساس 
با  رودخانه  عرض  از  عبور  برای  حیوانات  گردیده است.  تعیین  مسابقه 
یکدیگر مسابقه دادند و ترتیب قرار گرفتنشان در تقویم براساس مقامی 
شد،  اول  مسابقه  در  موش  شد.  تعیین  آوردند،  به دست  مسابقه  در  که 
چون سوار بر پشت گاو بود و در آخرین لحظه از پشت گاو پایین پرید 
و مسابقه را برد. گربه در مسابقه تقویم چینی سیزدهم شد. او هم مثل 
موش بر پشت گاو نشسته شده بود ولی موش او را به داخل آب هل داد 
آورد. به دست  تقویم  در  آن  به دنبال  و  مسابقه  در  مقامی  نتوانست  او   و 
خاک،  آتش،  چوب،  دارد.  وجود  عنصر  یک  سال  هر  برای 
می چرخند.  سال  هر  طی  که  هستند  عنصری  پنج  آب  و   فلز 
واقع  فوریه هر سال  و 21  ژانویه  بین 21  فاصله  نو چینی در  آغاز سال 
قمری(  ماه  نخست  )روز  جدید  ماه  حلول  زمانی  بازه  این  در  می شود. 
روز اول سال نو چینی است. زیرا براساس گردش خورشید و ماه تعیین 
می گردد. تقویم دارای 12 ماه قمری است و هر ماه قمری از نیمه شب 
روزی که ماه تاریک می شود، آغاز می شود. وقتی 12 حیوان یادشده با 5 
عنصری که ذکرشان رفت، ترکیب شوند تقویم چینی یک دوره 60 ساله 
امتداد می یابد. هر ماه قمری 29 یا 30 روز است و هر چند سال یکبار 
یک ماه به ماه های معمول تقویم اضافه می شود تا  تقویم چینی با تقویم 

میالدی از لحاظ طول زمان برابر گردد.

 27 میالدی–   2017 فوریه   26( قمری  فوریه  ماه  بینی  طالع 
مارچ 2017میالدی( برای متولدین سال های مختلف:

ماه  یک  باید  قمری  فوریه  موش،  سال  در  شده  متولد  مجرد  افراد  برای 
مالقات  کسی  با  اتفاقی  صورت  به  است  ممکن  چون  باشد،  شانسی  خوش 
است  ممکن  متاهل  افراد  اما،  شود.  عاشقانه  رابطه  شروع  به  منجر  که  کنند 
کنند  اداره  خوبی  به  را  مخالف  جنس  دوستان  با  روابط  که  باشند  داشته  نیاز 
 45 افراد  زندگی  قرارگیرد.  تاثیر  تحت  متاهلیشان  زندگی  است  ممکن  یا 
منزل  از  رفتن  بیرون  گردد؛  سختی  اتفاقات  دست خوش  است  ممکن  ساله 

کرد. خواهد  کمک  شدنشان  آرام  به  نزدیک،  دوستان  با  کردن  دل  و  درد   و 

شانس گاو در زندگی حرفه ای و کارشان در ماه فوریه قمری از تقویم چینی، بهتر 
از ماه قبل خواهد بود. در محل کار،  ستاره خوش شانسی به آنها کمک بزرگی 
خواهد کرد و ممکن است زندگی حرفه ایی شان به یک سطح بهتر منتقل شود. 
همچنین شرایط مالی آنها نیز کاماًل خوب است. بستگان و دوستان ممکن است 
از متولدین این سال پول قرض بگیرند. این احتمال وجود دارد که پولی که قرض 
می دهند هرگز به آنها باز نگردد. افراد متولد سال 1949 باید خلق و خوی خود 
باال  با ریسک  از سرمایه گذاری  باید  افراد متولد سال 1961  و  را کنترل کنند  

اجتناب کنند.

در این ماه، روند شانس برای مردم نشانه ببر زودیاک چینی در نوسان است. آنها 
نباید به اموال خود  دست بزنند و باید از آنها در یک مکان امن نگه داری کنند. 
برای حفظ صلح در خانواده، به آنها توصیه می شود که به کلمات و اعمالشان توجه 
کنند و چون امکان درگیری با اعضای خانواده برای آنها وجود دارد خیلی مهم 
است که به وسیله خشم کنترل نشوند. قسمت خوب برای آنها این است که در 

این دوره هنوز در مسیر پیشرفت کردن هستند.

پیش بینی شانس برای این ماه زیاد خوشایند نیست. افراد با خرگوش زودیاک 
چینی باید  به کار خود توجه کامل داشته باشند زیرا در این ماه افزایش حقوق 
دلیل حسادت  به  است  ممکن  افراد  برخی  بود.  برایشان سخت خواهد  ارتقاء  و 
برای متولدین این ماه توطئه کنند. وضعیت دشوار ممکن است باعث شود آنها 
در این دوران استرس و فشار زیادی تحمل کنند اما آنها احساس سرخوردگی 
برای مشکالت موقتی نمی کنند. دوری از کسب و کار دیگران برای جلوگیری از 

درگیری با آنها در این ماه توصیه می شود.

شانس متولدین سال اژدها در ماه فوریه  قمری همانند ژانویه خواهد بود. با این 

فال و سرگرمی



حال، آن ها ممکن است در روابط عاشقانه خود شانس مطلوبی دریافت کنند. افراد 
مجرد به احتمال بسیار زیاد دیدار با معشوق و آماده شدن برای مراسم عروسی 
خواهند داشت. در این ماه به دورهمی دوستانه و پیدا کردن دوستان جدید بعد از 
ساعات کاری  ترغیب می شوند و دوستان درست و خوبی در اطراف خود خواهند 
داشت. عالوه بر این، متولدین سال اژدها باید به وضعیت مالی خود توجه کنند. 
سرمایه گذاری در زمینه های ناآشنا و هدردادن پول به آن ها توصیه نمی شود و  به 

جای آن، پیشنهاد می   شود پولشان را برای مواقع ضروری کنار بگذارند.

پیش بینی زودیاک چینی نشان می دهد که در ماه دوم شانس زیادی به ویژه 
این  به راحتی می توانند  اگر چه آن ها  پیشرفت در کار پیش رو خواهند داشت. 
شانس را به دست آورند، اما به آن ها توصیه می شود به دقت در مورد چگونگی 
تغییر رویا به واقعیت فکر کنند. آن ها بهتر است کیفیت و بازده کاری باال در کار 
خود را حفظ کنند. تنبلی نکنید. شاید تمرینات فیزیکی بیشتر بتواند باعث باال 

رفتن سطح انرژیشان در  انجام کارهایشان شود.

روند  یک  با  است  ممکن  آن ها  چینی،  زودیاک  شانس  پیش بینی  اساس  بر 
پایان  در  سختی هایی  با  است  ممکن  آن ها  شوند.  روبرو  قمری  فوریه  در  رکود 
خوبی  به  آنها  برای  مالی  وضعیت  و  شوند  مواجه  به خوبی  کارهایشان  دادن 
زندگی  حفظ  برای  را  سرمایه شان  باید  نتیجه  در  بود،  نخواهد  ژانویه  ماه 
آن ها  روابط   و  عشق  مسیر  در  است  ممکن  موانع  این  کنند.   کنترل  ثبات  با 
شد. خواهد  بهتر  قبل  ماه  با  مقایسه  در  جسمانیشان  وضعیت  اما  باشد   نیز 

شانس در متولدین سال گوسفند در این ماه، روند مثبتی را نشان می دهد، روندی 
رو به باال. آنها ممکن است کمکی از روابط بین فردی دریافت کنند، به طوری 
که یک فرصت بسیار خوبی برای توسعه کار و حرفه  برایشان پیش می آید. تمرکز 
می شود.  توصیه  آن ها  به  ماه  این  در  توانایی هایشان  دادن  نشان  و  کار  روی  بر 
همچنین این افراد ممکن است بتوانند مقداری از پول خود را پس انداز کنند اما 
 باید با احتیاط عمل کنند. آن ها با مشکالت سالمتی بزرگی مواجه نخواهند شد.

متولدین  برای  خود  نوبه  به  شانس  چینی،  زودیاک  پیش بینی  به  توجه  با 
زندگی  در  درست  مسیر  زمان  این  در  بود.  خواهد  بهتر  دوم  ماه  در  سال  این 
دست  به  بخش  رضایت  نتیجه  یک  و  کرد  خواهند  پیدا  را  خود  حرفه ای 
بازدهی  با  تیمی  وکار  با همکاران هماهنگ تر  ارتباط  در همین حال،  می آورند. 
کردن  خوشحال  به  تمایل  آن ها  اگر  عاشق،  افراد  برای  می شود.  انجام  بیشتر 
بود. خواهند  موفق  گذشته  همانند  دارند،  هوشمندانه  شیطنت  با   دیگری 

بعد از یک دوره ثبات، متولدین سال خروس از یک سری مشکالت رنج خواهند 
کشید هرچندکه شانس کلی آن ها خیلی ناخوشایند نخواهد بود. اگر آن ها مراقب 
و محتاط باشند می توانند از حوادث غیرمترقیه جلوگیری کنند. از طرفی دیگر 
هزینه های مالی ممکن است از بودجه آن ها فراتر رود که برای آن ها سبب نگرانی 
شود. هرچندکه آن ها در مورد روابط عاشقانه تغییری را تجربه خواهند کرد و برای 

افراد مجرد این شانس وجود دارد که شریک زندگی خود را پیدا کنند.

با توجه به پیش بینی شانس زودیاک چینی، یکسری مشکالت غیر منتظره در 
حرفه و زندگی آنها در این ماه رخ خواهد داد. به نظر می رسد که همه این موارد 
رفع خواهد شد، اما همراه با کمی پیچ و تاب خواهد بود. برای رسیدن به اهداف 
خود، صبر بیشتری الزم است. رابطه منسجم و هماهنگ با همکاران برقرارخواهد 
بود. افراد متولد سال های 1946 و 2006 ممکن است به بیماری گلو درد مبتال 
شوند. متولدین سال 1970 ممکن است از ضرر مالی رنج ببرند، بنابراین باید از 
هدردادن سرمایه خود جلوگیری کنند. همچنین باید به سالمت پوست خود نیز 

توجه کنند.

شانس متولدین این سال در ماه فوریه قمری بهتر خواهد شد. شانس و فرصت های 
خوبی به آنها داده خواهد شد. اگر گره هایی در کارهایشان باشد، همه چیزبه خوبی 
بگیرند.  بزرگان کمک  از  با مشکالت  آنها ممکن است در مواجهه  حل می شود. 
کرد.  نخواهد  مأیوس  را  آن ها  نتیجه اش  که  کنند  سرمایه گذاری  می توانند  آنها 
همچنین، افراد با عالمت خوک زودیاک چینی روابط عاشقانه خوبی در این ماه 
پیش رو خواهند داشت. آنها می توانند به دنبال شریک زندگی خود در این ماه 
باشند. افراد متولد سال 1971 باید با در ارتباط با مسائل مالی محتاط عمل کنند، 
رژیم غذایی سالم را حفظ کنند و سیگار کشیدن بیش از حد خود را مهار کنند. 
22 ساله ها ممکن است از ناحیه دستشان آسیب ببیند. آنها باید هنگام فعالیت 

در فضای باز مراقب خود باشند.



سوئی چیرو هوندا
)SOICHIRO Honda(  

)17 نوامبر 1906- 5 اوت 1991(  

او فرزند یک آهنگر ماهر بود که در اواسط تحصیل 
رها کرد و ظرف  را  آموختن  دبیرستان،  خود در 
موتورسیکلت  سازی  بزرگترین شرکت  سال،   12

دنیا را تأسیس کرد. 

در  بزرگ  تعمیراتی  شرکت  از  را  خود  کار  او 
توکیو آغاز کرد و بعد از مدت شش سال توانست 
نمایندگی همان شرکت را در زادگاهش هاماماتسو 

راه اندازی کند.

با  کامل  آشنایی  و  بسیار  تالش  از  بعد 
موفق  موتورینگ  آالت  ابزار  انواع  تعمیر 
شد. آن  ثبت  و  اتومبیل  چرخ  اختراع   به 
یک  مانند  نمی توانست  دیگر  اختراع  این  از  بعد 
کارگر کار کند، پس تالش کرد تا شریک خود را 
همراه  پیستون  و  رینگ  یک شرکت  برای خرید 
هوندا  تالش  اولین  پیستون  و  رینگ  تولید  کند. 
برای تولید ابزارآالت اتومبیل بود. او ابتدا با ضرر 
و کیفیت پایین تولید روبرو شد اما تصمیم گرفت 
بتواند اطالعات خود را در  با شرکت در دانشگاه 
دلیل  به  از دو سال  بعد  تکمیل کند.  زمینه  این 
و  دانشگاه  سرکالس های  منظم  نکردن  شرکت 
عدم شرکت در آزمون ها از دانشگاه اخراج شد، اما 
بهتری توسعه  با کیفیت  را  توانست شرکت خود 
اما  بست  قرارداد  تویوتا  شرکت  با  حتی  و  دهد 

را  بزرگتری  شکست  دوم  جهانی  جنگ  در  شرکتش  بمباران  با 
متحمل شد.

پایان  از  ژاپنی، یک سال پس  سوئی چیرو هوندا جوان کارآفرین 
عشق  به  بود،  سوخته  آن  آتش  در  ژاپن  که  دوم،  جهانی  جنگ 
تولید دوچرخه ای که موتور داشته باشد، موسسه تحقیقات فنی 
هوندا را تأسیس کرد. یک سال بعد، در 1947، اولین محصول این 
بازار شد.  سال  روانه   »A نوع »دوچرخه موتوری  نام  به  موسسه 
1951 تعداد کارکنان به 150 نفر رسید و 2380 موتورسیکلت 
فروخته شد. در سال 1955 هوندا در اولین مسابقه موتورسیکلت 
 رانی جاده ای استقامت شرکت کرد. سال 1959 نقطه عطفی برای 

شرکت محسوب می شد.

عرصه  به  موتورسیکلت  تولید  عرصه  از  هوندا   ،1960 سال  در 
بیشتر  که  مدل S360 را  خودرو  و  نهاد  قدم  نیز  خودرو  تولید 
بازار  به  و  بود طراحی  یک سقف  و  با چهار چرخ  موتورسیکلتی 
نیز  توسعه شرکت  و  تحقیق  واحد  اولین  سال  این  در  داد.  ارائه 
دایر شد. در 1963، اولین خودروی مسابقه ای ورزشی در ژاپن با 
نام  S500توسط هوندا عرضه شد و سال بعد برای اولین بار در 
مسابقات اتومبیل رانی حضور یافت. گرچه در این مسابقه توفیقی 
اولین  توانست  هوندا  بعد،  سال  اما  نشد،  هوندا  محصول  نصیب 
پیروزی را در مسابقات فرمول یک به دست آورد. در فاصله این 

چند سال، شعباتی از هوندا در آلمان و کانادا نیز تأسیس شد.

چشم انداز و مأموریت 
شرکت هوندا چشم انداز خود را چنین تعریف کرده است: جامعه 
در اثر رهبری اجتماعی هوندا بهتر خواهد شد. مأموریت هوندا نیز 
عبارت است از: رفاه و غنای اجتماعی، اقتصادی و آموزشی جوامع 

از طریق مشارکت فردی و همکاری جمعی.

اهداف شرکت هوندا عبارت است از:

1.         توجه و پاسخ دادن به نیازهای اجتماع 

2.        درک، توافق و تعهد و مشارکت کارکنان 

3.        به کارگیری مناسب منابع 

4.        بیشینه کردن منافع بالقوه

5.        پشتیبانی طرح تجاری هوندا 

تحقیق و توسعه
 نام اولیه شرکت هوندا، موسسه تحقیقات فنی هوندا بود که در 
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سال 1948 به منظور تولید موتورها توسط خود شرکت، شرکت 
هوندا موتورز تأسیس شد. هم زمان با این تغییر نام، هوندا برای 
توزیع و بازاریابی محصوالت خود با تاکئو فوجی ساوا که بازاریابی 
مجرب بود قرارداد مشارکت بست. سوئی چیرو همواره درباره این 
مشارکت با تاکئو تعبیر می کرد که آنها یک هدف داشتند و آن 

رسیدن به قله کوه بود.

این هدف، ریشه در بافت فکری بنیان گذار شرکت، سوئی چیروهوندا 
داشت که با وجود آن که سهم چندانی از تحصیالت رسمی نداشت 
به همین جهت در  اما مکانیکی ماهر و مبتکر محسوب می شد. 
1957 اولین واحد مستقل تحقیق و توسعه شرکت تأسیس شد. 
پس از تأسیس شرکت هوندای آمریکایی، واحد تحقیق و توسعه 
آن در 1984 افتتاح شد. عرضه اولین خودروهای مسابقه ای و نیز 
در  جدی  صرفه جویی  به  توجه  و  گازوئیل سوز  دیزلی  موتورهای 
مصرف بنزین حتی قبل از بحران نفتی سال 1970 از ویژگی های 
خاصی  نسبت  هوندا  می شود.  محسوب  هوندا  شرکت  تحقیقاتی 
بین افراد و فناوری قایل است و بر این باور است که افراد بهتر از 

طریق فناوری و فناوری برتر ازطریق افراد حاصل می شود.

بزرگ ترین  خودرو  دستگاه  میلیون   14 تولید  با  شرکت  این 
تولیدکننده موتورهای درون سوز جهان است. در حال حاضر هوندا 
پس از شرکت های جنرال موتورز، فولکس واگن، تویوتا، هیوندا، 
شناخته  جهان  بزرگ  ساز  خودرو  هشتمین  پژو  و  نیسان  فورد، 
می شود. هوندا 147 هزار کارمند و کارگر است که 27 هزار نفر 
آنان یعنی 19 درصد کارکنان در واحد تحقیق و توسعه مشغول 

به کار هستند.

چه چیزی هوندا را در تنگنا قرار می دهد ؟ 
»تاکانوبوایتو« مدیر عامل جدید شرکت خودروسازی هوندا عادت 
دارد با بودجه ای مشخص به کار بپردازد. او مدت ها با موتورسیکلت 
»هونداباجا 250 سی سی« خود سر کار حاضر می شد؛ بی آنکه 
حتی بخواهد با استفاده از یک سیویک یا آکورد، رفت و آمد خود 
را راحت تر کند. اکنون هم با این که »ایتو« بر کرسی مدیر عاملی 
شرکت هوندا تکیه زده است، همچنان پشت یک میز ساده چوبی 
و در کنار یک دوجین از دیگر مسوالن اجرایی شرکت کار می کند.  

بسیاری از جلسات مدیران نیز در همین اتاق و دور یک میز گرد 
کوچک و روی چهار چهارپایه برگزار می شود.

این صرفه جویی ها به آیتو -و به هوندا- کمک کرده تا با موفقیت، 

بگذارند. در سال  را پشت سر  اقتصادی  دوران رکود 
مالی گذشته که در ماه مارس به پایان رسید، هوندا 
که  حالی  در  هم  آن  کرد،  سود  دالر  میلیارد   1/5
ضرر  میلیارد   2/6 نیسان  و  میلیارد   4/9 تویوتاموتور 
بالغ  به نظر می رسد که سود هوندا  امسال هم  دادند. 
پیش بینی  در صورتی که  باشد ،  میلیون دالر  بر 600 
نیسان حدود 2 میلیارد  تویوتا 5 میلیارد و  می شود. 
ضرر بدهند. ایتو می گوید: فروش همچنان سیر نزولی 
دیگران،  با  مقایسه  در  ما  شاید  ولی  می کند،  را طی 

کمتر از کسادی بازار آسیب دیده ایم.

وضعیت خوب هوندا مدیون ترکیب صحیح محصوالت 
این شرکت با در نظرگرفتن شرایط زمانی است. هوندا 
با ارائه مجموع خودروهای گازسوز خود به رانندگان 
آمریکایی که از خودروهای پر مصرف خسته شده اند 
و به خودروهای کوچکتر روی آورده اند، توانسته سود 
شماره  شرکت  هوندا  ضمن  در  به دست آورد.  خوبی 
ظاهراً  و  می باشد  نیز  دنیا  سازی  موتور سیکلت  یک 
فروش  از  را  از سود خالص خود  نیمی  هوندا  امسال 
به دست  توسعه  حال  در  کشورهای  به  موتورسیکلت 

آورد.

به عقیدۀ صاحب نظران، یکی دیگر از دالیل موفقیت 
هوندا، نگاه ویژه آن است. 

سرمایه گذاری  سریع،  »تفکر  هوندا،  همیشگی  شعار 
محتاطانه و ارزیابی مداوم توانایی های شرکت بوده و 
می باشد.« یکی از تحلیلگران UBS در توکیو می گوید: 
مایل اند  همیشه  که  است  این  در  هوندا  موفقیت  »رمز 

حقیقت دردناک را بشنوند.«
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جشن واژه ها
مدرسه دهخدا

ــاخصه هاي  ــگ و ش ــه فرهن ــه مقول ــن ب پرداخت
ــع  ــن ارکان جوام ــي از مهمتری ــه یک آن همیش
پیشــرفته بشــری اســت. در واقــع مــالک ارزیابــي 
ــراي پیشــرفت یــک جامعــه درحــوزه انســاني،  ب
برآینــد فعالیت هــاي فرهنگــي آن جامعــه اســت. 
برگــزاری رویدادهــاي  فرهنگــي - هنــري تبلــور 
و معیــار چنیــن سنجشــي می باشــد. حــال اگــر 
ــودکان و  ــري ک ــاي هن ــوق، فعالیت ه ــه ف زمین
ــان را دربرگیــرد، برنامه ریــزي و برگــزاري  نوجوان
پیچیده تــر  و  حســاس تر  رویــدادي  چنیــن 

ــود.  خواهــد ب

ــنواره  ــی جش ــال متوال ــن س ــرای چهارمی ــدا ب ــه دهخ مدرس
ــرال،  ــان مونت ــان فارســی زب ــودکان و نوجوان ــری ک فرهنگی-هن
ــزار  ــه برگ ــا” را، در روز 26 فوری ــن واژه ه ــوان “جش ــت عن تح
نمــود. رویکــرد اصلــي ایــن دوره از جشــن پرداختــن بــه “ضــرب 
ــه جشــن ســعي  ــع دبیرخان ــود؛ درواق ــی” ب ــای ایران المثل ه
ــري و  ــواد بص ــي م ــوق را در تمام ــون ف ــا مضم ــود ت نم
ــوع  ــد. درمجم ــرار ده ــد ق ــورد تأکی ــن م ــي جش محتوای
دوره  چهارمیــن  در  نوجــوان  و  کــودک   50 از  بیــش 
کــه  واژه هــا” دربخش هــاي مختلــف جشــن  “جشــن 
ــي،  ــدرن، نقاش ــنتی و م ــای س ــیقي، رقص ه ــامل موس ش
بــه  بــود،  شــاهنامه خوانی  و  گروه نــوازی  تک نــوازی، 
ــز شــاهد اســتقبال گــرم  ــد. امســال نی ــي پرداختن هنرنمای
ــن  ــی از ای ــای ایران ــری از خانواده ه ــروه کثی ــترده گ و گس
رویــداد فرهنگــی و هنــری بودیــم.  چنیــن اســتقبالي 
نشــان از نیــاز جــدي جامعــه ایرانــي بــه برگــزاري چنیــن 
بهتــر و  برنامه ریــزي  بــا  امیدواریــم  رویدادهایــي دارد. 
ــص و  ــاي متخص ــتر از نیروه ــه بیش ــر چ ــري ه ــا بکارگی ب
ــف  ــاط ضع ــي نق ــي و بررس ــه کاف ــن بودج ــب، تأمی داوطل
ــر  ــه بهت ــکوفایي هرچ ــد و ش ــاهد رش ــدرت جشــن، ش و ق
“جشــن واژه هــا” و حضــور حداکثــري کــودکان و نوجوانــان 
عزیزمــان در دوره هــاي آتــي باشــیم. بي شــک بــراي 
ــه چنیــن هدفــي، نیازمنــد مشــارکت وحمایــت  رســیدن ب
مــادي و معنــوي تمامــي اعضــاي جامعــه ایرانــی و فارســي 
زبــان مونتــرال هســتیم. در پایــان، امیــد اســت کــه جشــن 
فــوق زمینه ایــي را بــراي آینــده فراهــم آورد تــا کــودکان و 
نوجوانــان هــر چــه بیشــتر و بهتــر بــا فرهنــگ و آیین هــاي 

ــد.  ــنا گردن ــان آش ــرزمین مادري ش س

دبیرخانه چهارمین دوره “جشن واژه ها”
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آشنایی با ساز سنتور
به کوشش کورش عشیق

ساز سنتور یکی از سازهای سنتی موسیقی ایرانی 
و  شواهد  دارد.  دلنشین  بسیار  صدایی  که  است 
حکاکی های  و  نقاشی ها  از  مانده  به جا  عالئم 
تصویرهایی  بابلی  و  آشوری  دوره های  از  موجود 
را نشان می دهد که در آن افراد، آالتی ذوزنقه ای 
شکل شبیه سنتور را می نوازند. به درستی معلوم 
ابتدا در کدام کشور مورد استفاده  نیست سنتور 
با  از ظهور اسالم  ایرانیان قبل  بوده ولی مطمئناً 
این ساز آشنا بوده و آن را می نواختند. با توجه به 
قدمت آثار کشف شده، به احتمال زیاد این ساز از 
قلمرو ایران به کشورهای دیگر راه یافته و نام های 
مختلفی پیدا کرده است. سنتور قبل از آغاز قرون 
وسطی به اروپا راه یافت و چون موسیقی و هنر در 
خدمت مذهب مسیحیت بود، هنرمندان اروپایی 
به تکامل آن کوشیدند تا در نهایت سازهایی مانند 

پیانو از آن به وجود آمد.

اجزای تشکیل دهندۀ سنتور: 
سنتور، سازی زهی- مضرابی است که دارای شکل 
جعبۀ  یک  از  ساز  این  می باشد.  هندسی  کاماًل 
شده است  تشکیل  ذوزنقه  شکل  به  صدا  تشدید 
نوازنده  نزدیک  آن  موازی  ضلع  بلندترین  که 
معمولی  سنتورهای  در  ضلع  بلندترین  می باشد. 
و  سانتی متر   35 کوچکتر  ضلع  و  سانتی متر   90

اضالع مورب هر کدام 38 سانتی متر می باشند. ارتفاع سنتور 8 تا 
10 سانتی متر بوده و جنس ساز معموالً از چوب گردو یا جنگلی 

می باشد.

روی سطح سنتور دو حفره به شکل ُگل وجود دارد که در شفاف 
شدن و لطافت صدای ساز بسیار مهم می باشند. محدوده صدای 
سنتور سه اکتاو می باشد و از این نظر یکی از گسترده ترین سازهای 
پایه های  ردیف  دو  بر روی صفحۀ سنتور  به شمار می رود.  ایرانی 
و  بوده  َخَرک   9 شامل  ردیف  هر  که  دارند  قرار  )َخَرک(  چوبی 
می نماید.  عبور  هم کوک  سیم  عدد   4 آن ها  از  کدام  هر  روی  از 
اُکتاو و بم و  با توجه به جنس سیم ها، خرک های سمت راست، 
خرک های سمت چپ اکتاو و باالتر را شامل می شوند. در سمت 
راست سنتور بر روی کالف کناری، قطعاتی فلزی )گوشی( جهت 
کوک تعبیه شده اند که توسط کلید کوک به چرخش درآمده و 
سیم ها را بم تر یا زیرتر می کنند، این سیم ها به وسیلۀ سیم گیر که 
در سمت چپ ساز بر روی کالف کناری تعبیه شده است، ثابت 

نگه داشته شده اند.

نوازندگی سنتور به وسیلۀ دو چوب نازک به نام مضراب که معموالً 
قسمت سر آن با نمد پوشانده می شود انجام می گیرد. مضراب ها 
در بین انگشتان دست قرار داده شده و توسط مچ دست به حرکت 
به اجبار می بایست  تغییر دستگاه های موسیقی  درمی آیند. جهت 
کوک سنتور را برای هر دستگاه به طور جداگانه تغییر داد و این 

بزرگترین محدودیت این ساز می باشد.

در سال های اخیر سنتورهایی با ابعاد و وسعت صوتی مختلف که 
از  که  دارند، ساخته  شده است  ارکسترال  اجراهای  کاربرد  بیشتر 
آن جمله می توان به سنتور الکوک، سی کوک، کروماتیک و باس 

اشاره کرد.

سنتور اصلی که همان سنتور 9 خرک با ابعاد ذکر شده  می باشد، 
دارای فاصله صدادهی 3 اُکتاو بوده و اگر از نت واخوان و پزیسیون 

چهارم هم استفاده گردد، نهایتاً به 3.5 اُکتاو گسترش می یابد.

ابوالحسن صبا٬  از  این ساز می توان  بزرگ  اساتید  و  نوازندگان  از 
فرامرز پایور٬ پرویز مشکاتیان٬ پشنگ کامکار و... نام برد.

وسعت صدادهی طبیعی در سنتور
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1. کالف
2. گوشی

3. سیم گیر
4. صفحۀ سنتور

5. گل سنتور
6. شیطانک

7.مفتول سیمی روی شیطانک 

8. خرک
9. مفتول سیمی روی خرک

10. سیم های زرد )پزیسیون اول(
11. سیم های سفید )پزیسیون دوم(

12. سیم های سفید پشت خرک )پزیسیون سوم(
13. سیم های زرد پشت خرک )پزیسیون چهارم(

14. کلید برای کوک سنتور

مضراب

1. حلقۀ مضراب
2. ساقۀ مضراب

3. سر مضراب

1
23 4

5

6 7
8 91011

12 13

14

1 2 3

ورنتو
ت



پرفروش ترین فیلم های 
هفته پایانی سینمای 

هالیوود »فروشنده« از 
یک میلیون دالر گذشت!

انیمیشن » لگو بتمن « با 34٫2 میلیون دالر فروش 
آخر هفته، برای دومین هفته پیاپی پرفروش ترین 
طیف  »پنجاه  شد.  شمالی  آمریکای  گیشه  فیلم 
تاریک تر« نیز در سه روز گذشته، بیش از 20 میلیون 
پرفروش گیشه شد. فیلم  و دومین   دالر فروخت 

در  نژادی  تبعیض  مسئله  سر  بر  فراوان  جنجال های  از  بعد 
استودیوی  بزرگ«،  فانتزی »دیوار  اکشن،  فیلم  بازیگران  انتخاب 
پرده  روانه  را  ییمو  ژانگ  جدید  ساخته  باالخره  »یونیورسال« 
رتبه  در  افتتاحیه  فروش  دالر  میلیون   18 با  که  کرد  سینماها 
سوم جدول پرفروش ها قرار گرفت. مت دیمن، جینگ تیان، پدرو 
 150 فیلم  این  اصلی  بازیگرهای  ال  اندی  و  دافو  ویلم  پاسکال، 

میلیون دالری هستند.

فیلم »فروشنده« در چهارمین هفته اکران خود در گیشه امریکا، 
در 94 سالن سینما روی پرده رفت و نزدیک به 240 هزار دالر 
فروخت. به این ترتیب، کل فروش ساخته اصغر فرهادی در گیشه 
فروش  جدول  در  و  رفت  فراتر  دالر  میلیون  یک  مرز  از  امریکا 
)کل  آده  مارن  اردمان« ساخته  »تونی  از  باالتر  پله  یک  فیلم ها، 

فروش: 953 هزار دالر( قرار گرفت.

جالب آن که سومین فیلم بلند آده کارگردان آلمانی حدود نُه هفته 
است که در سینماهای امریکا روی پرده رفته و فیلم فرهادی در 
کم تر از نصف این مدت و به رغم اکران محدود، توانسته تماشاگران 

بیش تری را راهی سالن های سینما کند.

به  آن  پخش  که  ریوز  کیانو  بازی  با  ویک«  »جان  جدید  دنباله 
عهده استودیوی »الینزگیت« است در دومین هفته اکرانش 16٫5 
هفته  آخر  به  نسبت  رتبه سقوط  یک  با  و  فروخت  دالر  میلیون 

گذشته، چهارمین فیلم پرفروش گیشه شد.
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کمدی  »نیوالین«  استودیوی  اکران شده،  تازه  فیلم های  میان  از 
دبیرستانی »مشت زنی« )Fight Fist( را 3185 سالن سینما افتتاح 
 کرد که با 14 میلیون دالر فروش در رتبه پنجم جدول فروش قرار گرفت.           
 )Wellness for Cure A( »تریلر ترسناک »عالجی برای سالمتی
ساخته گور وربینسکی هم با 4٫9 میلیون دالر فروش افتتاحیه، 

رتبه دهم جدول پرفروش ها را به خود اختصاص داد.

این فیلم 40 میلیون دالری توسط استودیوی »فاکس« در 2704 
سالن سینما روی پرده رفته است. ساخته جدید وربینسکی روایتگر 
عامل  مدیر  می یابد  ماموریت  که  است  جوان  کارمندی  ماجرای 
شرکتی را که در آن مشغول کار است از یک مرکز درمانی مرموز 

واقع در رشته کوه های آلپ سوییس بازگرداند.

امریکای  امروز، درآمد کلی گیشه  تا  از آغاز سال جدید میالدی 
مقایسه  در  میلیارد دالر رسیده است که  از 1٫5  بیش  به  شمالی 
شده است.  روبه رو  درصدی   3٫7 افت  با  موقع،  همین  پارسال  با 
جمله  از  جدید  فیلم های  اکران  با  گیشه،  کارشناسان  عقیده  به 
»لوگان«، »کینگ کانگ: جزیره جمجمه« و »دیو و دلبر«، گیشه 

ماه مارس رونق بیش تری خواهد یافت.

جدیدترین رمان پاوال هاوکینز 
نویسنده ” دختری در قطار ” نیز 

به فیلم تبدیل خواهد شد

استودیوی »دریم ورکز« ضمن خریداری امتیاز اقتباس سینمایی 
جدیدترین رمان پاوال هاوکینز نویسنده »دختری در قطار«، ساخت 
این پروژه را به تهیه کنندگی مارک پالت به زودی کلید خواهد 
زد. پس از موفقیتی که نسخه سینمایی رمان پرفروش »دختری 
در قطار« داشت، میان استودیوهای هالیوودی رقابت شدیدی برای 

نام »درون  به  رمان هاوکینز  خرید حقوق جدیدترین 
آب« )Water the Into( درگرفت. در این رمان نیز 
رخ  رمزآلود  و  تاریک  فضایی  در  داستان  اصلی  خط 
می دهد و قهرمانان زن در پیشبرد وقایع نقش اصلی 

را دارند.

ــه گفتــۀ ورایتــی، داســتان ایــن رمــان در شــهری  ب
ــادری  ــد م ــه جس ــی ک ــد، جای ــک رخ می ده کوچ
ــه  ــه در رودخان ــوان جداگان ــری نوج ــرد و دخت مج
ــاله  ــری 15 س ــواده، دخت ــود. از آن خان ــدا می ش پی
ــار  ــاه، ناچ ــه بی سرپرســت و بی پن ــده ک ــا مان ــه ج ب
بــه زندگــی بــا خواهــِر مــادرش می شــود؛ موجــودی 
هراســان کــه وادار بــه بازگشــت بــه جایــی می شــود 

ــود. کــه زمانــی عمــداً از آن گریختــه ب

ــه در آن  ــار« ک ــری در قط ــینمایی »دخت ــم س فیل
ــت  ــی بالن ــتان را امیل ــی داس ــان اصل ــش قهرم نق
ــرده  ــه روی پ ــل ب ــال قب ــز س ــد، پایی ــازی می کن ب
از 172  بــه بیــش  رفــت و فــروش جهانــی آن 
میلیــون دالر رســید. کتــاب  هاوکینــز نیــز بیــش از 
شــش میلیــون نســخه در امریــکا فروختــه و فــروش 
جهانــی آن بــه بیــش از 18 میلیــون نســخه در 

سراســر دنیــا رسیده اســت.
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 “زندگی در شب”

“دنیس  کتاب  براساس  اصل  در  شب”  در  “زندگی  جنایی  درام 
 1920 دهه  در  که  اقتباسی  فیلم  این  می شود.  ساخته  الهانی” 
و  کارگردانی  شد.  سینماها  راهی  ژانویه   14 می شود،  روایت 
فیلمنامه نویسی “زندگی در شب” را “بن افلک” بر عهده دارد که 
در این فیلم از هنرپیشه هایی چون “زویی سالدانا”، “ال فنینگ” و 

“سی نامیلر” بازی گرفته است.

 “من کاکاسیاه  تو نیستم”
“من کاکا سیاه تو نیستم” اقتباس از کتابی است که هرگز نوشته 
که  گفت  خود  ادبی  برنامه های  مدیر  به  بالدوین«  »جیمز  نشد! 
ترور  و  ایکس”  “مالکوم  لوترکینگ“،  “مارتین  داستان  دارد  قصد 
روایت  مستند  فیلم  این  و  بنویسد  کتابی  در  را  اورس”  “مدگار 
ماجرای توقف نگارش این کتاب است که قرار بود “این خانه را به 
خاطر بسپار” نام بگیرد. “من کاکا سیاه تو نیستم” روز سوم فوریه 

اکران شد.

به  امسال  که  کتاب هایی 
روی پرده سینما می روند!

نظر می آید سال 2017 میالدی،  به  این طور که 
سال پررونقی در حوزه اقتباس های ادبی است و 
آثار متنوعی از ژانرهای مختلف سوژه کارگردانان 
مهم ترین  از  برخی  شده اند.  سینما  مطرح 
“هافینگتون  در  اخیراً  که  ادبی  اقتباس های 

پست”  به آنها اشاره شده است به ترتیب زیرند:

 “چهره های پنهان”

“چهره های پنهان” از ششم ژانویه اکران عمومی 
از  نام  همین  به  رمانی  براساس  فیلم  این   شد. 
“مارگوت لی شترلی” ساخته شده و در حال حاضر 
در سینماهای محدودی به نمایش درآمده.داستان 
“چهره های پنهان” درباره “کاترین جانسون” نابغه 
ریاضی و دو همکار زنش است که در پروژه های 

فضایی ناسا نقش سرنوشت سازی ایفا کردند.

سینما
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 “قبل از آن که سقوط کنم”

“قبل از آن که سقوط کنم” نام رمانی از “الرن الیور” است و روز 
سوم مارس اقتباس آن در سینماها دیده می شود. داستان آن در 
رخ  است،  موسوم   »Groundhog  Day« به  که  فوریه  دوم  روز 
می دهد. عوام مردم بر این باورند اگر در این روز هوا آفتابی باشد، 
یعنی از زمستان شش هفته مانده و اگر ابری باشد، نشانه اوایل 
بهار است. شخصیت اصلی “قبل از آن که سقوط کنم” زنی به نام 
“سم” است که جانش در یک سفر به خطر می افتد و در حالی که 
به مرگ نزدیک می شود، سعی دارد معنای آن را درک کند. فیلم 

اقتباسی رمان “الیور” سوم مارس راهی سینماها می شود.

“حس یک پایان”
بارنز”  “جولیان  بوکر  برنده  و  پرفروش  رمان  پایان”  یک  “حس 
نویسنده سرشناس انگلیسی است که در سال 2011 منتشر شد. 
به  مارس  ماه  دهم  شده،  ساخته  رمان  این  اساس  بر  فیلمی که 
نمایش درمی آید. داستان رمان “بارنز” درباره گذر زمان و تأثیری 
است که انسان های مختلف در طول زندگی بر ما می گذارند. در 
فیلمی که “ریتش باترا” کارگردانی اش را بر عهده دارد، “جیم براد 
بنت” نقش مردی مسن را ایفا می کند که درباره یکی از دوستان 

دوره جوانی اش حقایقی را می فهمد.

 “شگفتی”

فیلم “شگفتی” که با الهام از رمانی به همین نام نوشته “آر.جی. 
سینماها  به   2017 آوریل  ماه  هفتم  می شود،  ساخته  پاالچیو” 
می رود. “جیکوب ترمبلی” بازیگر خردسالی که در فیلم اقتباسی 

“اتاق” بازی کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، در 
این فیلم نقش کودکی را بازی می کند که در صورتش 
دچار نقص ظاهری است. “شگفتی” داستان رابطه این 
پسر با پدر و مادرش )با بازی “اوون ویلسون” و “جولیا 

رابرتز“( و یاد گرفتن آن ها از همدیگر است.

“دایره”

“تام  می شود،  اکران  آوریل   28 که  “دایره”  فیلم  در 
اثر  این  شده.  همبازی  واتسون”  “اما  با  هنکس” 
سرشناس  نویسنده  اگرز”  “دیو  رمان  از  اقتباس  با 
و  رمان نویس  “اگرز”  می شود.  ساخته  آمریکایی 
استقبال  با  کتاب هایش  که  است  فیلم نامه نویسی 
“ایمپک  و  روبه رو می شود و جوایز “مدیسی”  زیادی 

دوبلین” را در کارنامه اش به ثبت رسانده است.

“دخترعموی من، ریچل”
“دخترعموی من، ریچل” نام رمانی از “دافنه دوموریه” 
نویسنده رمان “ربکا” است که فیلم اقتباسی آن پنجم 
می 2017 به سینماها راه می یابد. این کتاب پیش تر 
و  شده  تبدیل  سینمایی  فیلمی   به   1952 سال  در 
رفته  آنتن  روی  به   1983 سال  در  آن  مینی سریال 
است. “ریچل ویز” در این فیلم یکی از نقش های اصلی 
را ایفا می کند. “دوموریه” در این داستان،  از یک قتل 
پس  از  خوبی  به  و  برمی دارد  پرده  خانوادگی  مرموز 
خلق داستانی پرپیچ و خم در یک خانه بزرگ برآمده.
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نوشتن آن برای او حدود 20 سال زمان برده است. مجموعه اصلی 
داستان های “برج تاریک” شامل هفت کتاب است و یک جلد نیز 
در سال 2012 به آن اضافه شد که مربوط به ماجراهای بین جلد 
چهارم و پنجم است و تاکنون 30 میلیون نسخه از این مجموعه 

داستان در 40 کشور دنیا به فروش رفته است.

 

“کوه بین ما”

“ادریس البا” سال آینده در یک اثر اقتباسی دیگر هم هنرنمایی 
رمانی  از  الهام  با  فیلم  این  دارد.  نام  ما”  بین  “کوه  که  می کند 
ابو  “هانی  کارگردانی  با  و  مارتین”  “چارلز  نوشته  نام  همین  به 
اسد” فلسطینی ساخته می شود. “کیت وینسلت” و “البا” نقش دو 
قربانی یک سانحه هوایی را در یک منطقه کوهستانی دورافتاده 
داده  نمایش  سینماها  در  اکتبر  بیستم  فیلم  این  می کنند.  بازی 

می شود.

 “قتل در قطار سریع السیر شرق”

توجه  مورد  سال ها  از  پس  هنوز  کریستی”  “آگاتا  کتاب های 
داستان های  این  از  جدیدی  نسخه های  و  دارند  قرار  سینماگران 
پلیسی – جنایی ساخته می شود. “کنت برانا” کارگردان “هملت” 
و “هری پاتر و تاالر اسرار”، ساخت این اثر اقتباسی را برعهده دارد 
و فیلمنامه آن را “مایکل گرین” در دست نگارش دارد. بازیگران 
سرشناسی چون “پنه لوپه کروز”، “جانی دپ” و “دیزلی ریدلی” 
قطار  در  “قتل  اکران  تاریخ  می کنند.  نقش  ایفای  فیلم  این  در 

سریع السیر” 22 نوامبر اعالم شده است.
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“شاه آرتور: افسانه شمشیر”

سینماها  به  می آینده  ماه   12 آرتور”  “شاه 
می آید. “گای ریچی” این بار به سراغ کاری رفته 
که هالیوود هنوز هم مشتاق روایت دوباره آن است. 
مالوری”  توماس  “سر  را  آرتور”  “شاه  نمایش نامه 
به نگارش درآورده است. “چارلی هانام” نقش اصلی 
این فیلم را بازی می کند. “افسانه شمشیر” روایتی 
دیگر از داستان “شمشیر در سنگ” است که در 
آن “آرتور” پس از پیروزی در مراحل مختلف، به 

قدرت دست پیدا می کند.

 “برج تاریک”
“برج تاریک” یکی از مجموعه رمان های پرفروش 
آمریکایی  سرشناس  نویسنده  کینگ”  “استفن 
تلویزیون  در  “کینگ”  کارهای  از  بسیاری  است. 
میان  از  که  شده اند  واقع  اقتباس  مورد  سینما  و 
در  “رستگاری  سبز”،  “مسیر  به  می توان  آن ها 
کرد.   اشاره  “مه”  و  “درخشش”  شائوشنک“،  
بارها  تاریک” طی چند سال گذشته  “برج  پروژه 
ابتدا قرار بود به سریال تلویزیونی  خبرساز شده؛ 
اقتباس سینمایی  اعالم شده  و حاال  تبدیل شود 
این  در  می رود.  پرده  روی  به  ژوالی   28 در  آن 
ایفای  مک کانهی”  “متیو  و  البا”  “ادریس  فیلم 
تاریک”  “برج  اقتباسی  فیلمنامه  می کنند.  نقش 
اسکار  برنده  فیلم نامه نویس  گلدزمن”  “آکیوا  را 
نوشته  پینکنر”  “جف  کنار  در  زیبا”  “ذهن  فیلم 
و “نیکالی آرسل” دانمارکی نیز آن را کارگردانی 
هفت جلدی  مجموعه  کینگ”  “استفن  می کند. 
که  چرا  می داند  عمر خود  ثمره  را  تاریک”  “برج 



گزارش

49     
شماره دوم

نخستین کارگاه فیلمسازی به زبان 
فارسی در مونترآل در انجمن 

غیرانتفاعی فارسی زبانان ِکِبک 
این کارگاه به همت انجمن فارسی زبانان ِکِبک و با همکاری محمد 
ارژنگ از فیلم سازان با تجربۀ ایران در حال برگزاری است. ایشان 
در حال حاضر از همکاران داوطلب انجمن بوده و در زمینۀ آموزش 
بر  کارگاه  این  تمرکز  می کنند.  فعالیت  متقاضیان  به  فیلم سازی 

روی کارگردانی فیلم کوتاه است.

این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی برنامه ریزی و ارائه می شود. 
انجامید  مدت زمان بخش تئوری کارگاه یک و ماه نیم به طول 
قلم  به  فیلمسازی«  قدم های  »اولین  کتاب  دوره،  منبع درسی  و 

محمد ارژنگ بود. 

این بخش شامل مباحث اولیه ای بود که هر فیلم سازی برای شروع  
کردن  پیدا  بازیگران،  تمرین  و  انتخاب  از  اعم  دارد،  نیاز  آن  به 
لوکیشن و دیگر مراحل پیش تولید، تولید و پس تولید. هم چنین 

زاویۀ  و  حرکات  نماها،  اندازۀ  مانند  فنی ای  مباحث 
دوربین، تدوین و صداگذاری. در هر جلسه نیز با توجه 
به  و  در می آمد  نمایش  به  کوتاهی  فیلم  موضوع،  به 

بحث گذاشته می شد. 

شده  عملی  بخش  وارد  کارگاه  این  حاضر،  حال  در 
می کنند  ارائه  را  کوتاهی  فیلمنامه ی  هنرجویان،  و 
که این فیلم نامه با امکانات به اشتراک گذاشتۀ خود 
را  فیلمی  نفر  هر  نهایت  در  و  می شود  ساخته  اعضا 

کارگردانی می کند. 

در نظر است که در پایان این کارگاه محصوالت تولید 
شده کیفیت سنجی شده و در صورت مطلوب بودن، 
کوتاه  فیلم  جشنواره های  در  شرکت  برای  تولیدات 

ارسال شوند.

سابقۀ  تدریس،  و  فیلم سازی  بر  عالوه  ارژنگ  محمد 
سینمایی  کتاب های  ترجمه ی  و  مطبوعاتی  کارهای 
را نیز در کارنامه دارد، کتاب هایی مثل »دکوپاژهای 
و  نما«،  »داستان گویی سینمایی«  مرجع«، »چیدن 

»زندگی دوگانۀ ورونیک«.

اطالعات انجمن غیرانتفاعی فارسی زبانان ِکِبک به شرح 
زیر می باشد : 

Address:Unit133, 4055 Rue  Sainte–  
Cathrine ,Westmount ,Montréal ,QC 

 persanophones des Association’L
Québec du انجمن فارسی زبانان کبک  

Email :apsq.cv@gmail.com                         
Tel: 5149373142

آدرس فیسبوک :

https //:www .facebook .com /pg /
A s s o c i a ti o n -o f -Pe r s i a n -S p e a k-
ers-of-Quebec/1761569754099654 -
posts?/ref=page_internal

محمدمهدی« محمدزاده

مدیر داخلی

انجمن غیرانتفاعی فارسی زبانان ِکِبک

H3Z 3J8

mailto:apsq.cv@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Association-of-Persian-Speakers-of-Quebec-1761569754099654/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Association-of-Persian-Speakers-of-Quebec-1761569754099654/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Association-of-Persian-Speakers-of-Quebec-1761569754099654/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Association-of-Persian-Speakers-of-Quebec-1761569754099654/posts/?ref=page_internal


داستان

50     
شماره دوم

قصه های کودک و نوجوان
مرغ آتش خوار

نویسنده: مهدی آذر یزدی

روزی بود روزگاری بود. یک پادشاه دانشمند بود 
را  او  و  بود  فرمانروا  قدیم  هند  از  قسمتی  بر  که 
و کارگزارانی  وزیران  رای  این  “رای” می نامیدند. 
دانشمندان  و  شعرا  میان  از  را  آن ها  که  داشت 
هنری  و  دانشی  یکی  هر  و  بود  کرده  انتخاب 
دانا  مردی  که  داشت  ندیمی  همچنین  داشتند. 
بود و داستان ها و مثل های بسیار  و جهان دیده 
می دانست و هر وقت در حضور رای انجمنی فراهم 
انتخاب می کردند.  به ریاست  را  رای  ندیم  می شد 
هر وقت در موضوعی اختالف پیدا می شد سلیقه 
ندیم رای را می پسندیدند و می گفتند ندیم رای 
علمی  هر  از  و  می زند  حرف  درست تر  همه  از 

سررشته ای دارد و بی دلیل سخن نمی گوید.

از بزرگان از سفری  این بود تا یک روز که یکی 
او  دیدار  برای  رای  نزدیکان  همه  و  بود  برگشته 
آمده  از سفر  که  مردی  بودند.  در مجلس حاضر 
مسافرت  فایده های  درباره  و  می گفت  سخن  بود 

صحبت می کردند. 

ندیم رای گفت: »آری سفر بر دانش و تجربه انسان می افزاید و هر 
کشوری و شهری چیزهایی دارد که در جای دیگر دیده نمی شود. 
مثاًل حیوانی هست که روی آتش راه می رود و نمی سوزد و آتش 
آن را  نمی تواند  نکند  تا کسی سفر  و  نمی بیند  آزاری  و  می خورد 

ببیند.«

غریب  و  عجیب  چیزهای  دنیا  در  »بله،  گفت:  حاضران  از  یکی 
فراوان است اما اینکه یک مرغی روی آتش راه برود یا آتش بخورد 

و دهانش نسوزد باورکردنی نیست.«

ندیم برای این که حرف خود را به کرسی نشانده باشد جواب داد: 
»البته من هم گفتم که تا کسی ندیده باشد باور نمی کند ولی من 

دیدم که هست.«

کتاب ها  در  را  مرغی  چنین  »نام  گفت:  حاضران  از  دیگر  یکی 
نوشته اند. می گویند نامش “سمندر” است اما به عقیده من سمندر 
که  چیزها  بعضی  مثل  است  افسانه ای  و  خیالی  حیوان  یک  نام 
اسمش هست و داستانش هست و خودش هم هرگز دیده نشده 

مثل سیمرغ، مثل کوه قاف، مثل غول و دیو و این چیزها.« 

هم  ندیم  آقای  می کنم  فکر  من  است،  »صحیح  گفت:  دیگری 
دیدن  ادعای  وگرنه  دیده ام،  گفت  و  شنیده ام  بگوید  می خواست 

چنین جانوری از عقل دور است.«

این  و  داده بود  شهادت  را  آتش خوار  حیوان  دیدن  که  رای  ندیم 
حرف از زبانش پریده بود روی حرف خود ایستاد و گفت: »بله، من 
به چشم خود دیده ام و شما چون آن را ندیده ایدباور نمی کنید ولی 

من دروغ نمی گویم و علم هم وجود آن را رد نمی کند.«

رای می گوید  ندیم  که  گفتند: »حاال  و  کردند  انکار  باز  حاضران 
باورکردنی  اما  کنیم  قبول  او  احترام  به  است  ممکن  دیده است 

نیست و چنین چیزی صحیح نیست.«

هر قدر ندیم دلیل و برهان آورد و خواست حرف خود را ثابت کند 
پذیرفته نشد و کم کم کار به خنده و طعنه کشید و گفتند: »مثلی 
معروف است که جهان دیده بسیار گوید دروغ، ندیم تا حاال دروغ 
نگفته بود اما حاال معلوم می شود که این مثل را درست گفته اند.« 

و با این حرف ها ندیم را در نظر رای شرمنده و خجل کردند. 

آن روز ندیم با دلی شکسته و خاطری افسرده و غمگین از مجلس 
رای بیرون آمد و با خود فکر کرد: »حاال که این طور شد تا حرف 
خود را ثابت نکنم، دست بردار نیستم، این ها چشمشان چیزی را 
نبیند باور نمی کنند، می روم و این مرغ را پیدا می کنم و به مجلس 

رای می آورم و نشان می دهم که ندیم دروغگو نیست.«

و  برداشت  داشت  اثاث  و  نقدینه  چه  هر  رفت،  خانه  به  آنجا  از 
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کرد،  گردش  دیار  به  دیار  و  به شهر  گرفت. شهر  پیش  راه سفر 
همه جا  و  کس  همه  از  کرد،  رجوع  کتاب خانه ها  و  کتاب ها  به 
تحقیق کرد تا وطن مرغ آتش خوار را بشناسد. چند سال گذشت 
و هیچ کس از ندیم خبری نداشت، همه می گفتند ندیم ناگهان گم 
شده  اما ندیم شهرها و کشورها را زیر پا می گذاشت و به دنبال مرغ 
آتش خوار می گشت. چند بار گرفتار دزد و را هزن شد، چند بار در 
کشورهای ناشناس او را به نام جاسوس دشمن زیر نظر گرفتند و 
دردسرها کشید و رنج ها برد تا سرانجام به مقصود خود رسید و 
هر چه اثاث و دارایی همراه داشت فروخت و چون می گفتند مرغ 
آتشخوار در هر آب و هوایی زنده نمی ماند برای احتیاط چند تا 
مرغ آتش خوار خرید تا دست کم یکی را بتواند زنده به حضور رای 

برساند و با هزار زحمت و رنج به وطن خود بازگشت. 

همین که رای از بازآمدن ندیم خبر یافت او را احضار کرد و سبب گم 
شدن او را و شرح حالش را پرسید. ندیم به پادشاه دعا کرد و گفت: 
»سبب این بود که من هرگز در عمر خود سخن بی دلیل نگفته بودم 
و کسی نسبت دروغ گویی به من نداده بود تا فالن روز که در حضور 
شما صحبت از مرغ آتش خوار به میان آمد و من گفتم آن را دیده ام 
و همه حاضران تکذیب کردند و به حرف من خندیدند و من بسیار 
شرمنده شدم و خواستم ثابت کنم که یاوه گو نیستم. این بود که از 
همان زمان به سفر رفتم و نیمی از جهان را گردش کردم تا آن مرغ 
 را یافتم و اینک همراه خود آورده ام تا حرف خود را ثابت کنم.«  
رای از ندیم دل جویی کرد و گفت: »بسیار خوب، این پیشامد باعث 
شد که دنیا را تماشا کردی و تحفه ای تماشایی آوردی. نمی خواهم 
تو تعجب کردم که چرا چنین  از  را سرزنش کنم من آن روز  تو 

حرفی را به زبان آوردی زیرا تو را عاقل تر از این می دانستم.«

این  ندیم جواب داد: »حاال که دلیل آن را همراه دارم، حاال چرا 
حرف را می گویید؟«

رای گفت: »البته حاال دلیلش را همراه داری و به قول شاعر عمل 

کرده ای که گفته است:

ندارد کسی با تو ناگفته کار 

                          ولیکن چوگفتی دلیلش بیار

اما تعجب من از این بود که چرا باید حرفی بزنی 
و ادعایی بکنی که ثابت کردنش این قدر زحمت و 
دردسر داشته باشد. آدم عاقل باید جای هر کاری 
بزرگ  ادعای  از  و  بسنجد  و  بشناسد  را  حرفی  و 
آستین  در  را  شاهدش  که  بگوید  سخن  موقعی 

داشته باشد.«

با  »حق  داد:  جواب  و  خواست  معذرت  ندیم 
اما  فهمید  و  دانست  باید  را  همه چیز  شماست. 

همه چیز را همه جا و همه وقت نباید گفت.«



مشخصه های  به  نگاهی 
اتاق کودک

اتاق بچه ها به منزله خانه ای کوچک و نیز دریچه ای 
برای شناخت دنیاست. از طریق بازی و زندگی در 

این اتاق، کودک بسیاری چیزها را می آموزد.

اتاق کودک فضایی است که شخصیت او را تعریف 
به  را  باید آن  به همین دلیل  می کند و می سازد 
مکانی دلپذیر مبدل ساخت. بچه ها در مقایسه با 
بزرگترها زمان بیشتری را در اتاق خود می گذرانند؛ 
نهایت  باید  آنها  اتاق  به همین دلیل در چیدمان 
دقت به عمل آید. به ویژه پیش از دبستان، »اتاق« 
محلی برای بازی و شناخت است. پس از ورود به 
مدرسه نیز این شناخت گسترده تر می شود، روابط 
فضایی  به  فرزند  نیاز  و  می گیرد  شکل  دوستانه 

برای مطالعه و انجام تکالیف به وجود می آید.

سعی کنید اصول اولیه را در انتخاب وسایل به کار 
صرف  بدون  بتوانید  کودک  رشد  با  تا  بگیرید 

هزینه زیاد و تنها با تغییری مختصر، نیازهای او را برطرف سازید. 
اتاق برای جمع آوری وسایل بسیار  اختصاص فضاهای متعدد در 
مفید است؛ کمدهایی با کشوهای زیاد و بزرگ، تخت خوابی که از 
فضای زیر آن بتوان برای گذاشتن چمدان، کشوهای لباس و دیگر 
وسایل استفاده کرد و نیز کتابخانه ها و قفسه ها، همگی ملزوماتی 

است که به آنها نیاز پیدا خواهید کرد. 

تناسب 

باشد.  با قد و هیکل کودک متناسب  باید  اتاق  وسایل و مبلمان 
در  بایستی  و...  قفسه ها  ارتفاع  تخت خواب،  صندلی،  میز،  اندازه 
حدی باشد که او به راحتی به آنها دسترسی یابد. اما از آنجا که 
به  لباس هایشان،  همانند  وسایل،  این  است،  سریع  بچه ها  رشد 
سرعت کارآیی خود را از دست می دهند. چاره کار این است که 
وسایلی، طراحی یا خریداری کنید که با دستکاری کوچکی قابل 

استفاده شوند.

مقصر کیست؟

ریخته  به هم  فضایی  فعال،  کودک  یک  اتاق  از  ما  تصور  معموالً 
راه رفت  آن  به سختی می شود در  اسباب بازی است که  از  پر  و 
اما آیا این وضعیت به معنای این است  و وسیله ای را پیدا کرد؛ 
امکانات  او  بزرگتر  که  این  یا  است  شلخته  و  نامرتب  کودک  که 
وسایل  اگر  نکرده؟  فراهم  اتاقش  به  بخشیدن  نظم  برای  را  الزم 
مناسب، نظیر قفسه بندی صحیح در اتاق کودک وجود داشته باشد 
در  را  آن ها  یا  یابد  دسترسی  خود  وسایل  به  بتواند  به راحتی  تا 
جای خود قرار دهد، با چنین مشکلی مواجه نخواهید شد؛ در این 
شرایط، کودک قادر به مرتب کردن اتاق خود خواهد بود و می داند 

که هر چیز در کجا قرار دارد.

رنگ

اتاق کودک ضروری است. »رنگ« روحیه بچه ها  وجود رنگ در 
اتاق کودکان محسوب  برای  را شادمان می سازد و عنصری مهم 
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دکوراسیون



برعکس  و  می کند  دل مرده  را  آن ها  خاکی  رنگ های  می شود. 
اما توجه داشته  تقویت می نماید.  را  رنگ های شاد، روحیه آن ها 
تند و شاد کودک را خسته  از رنگ های  زیاد  استفاده  باشید که 

می سازد.

خواب نوزاد

انتظاری طوالنی همراه  با  غالباً  به خانه،  ورود یک عضو کوچک 
با عشق  را  اتاق  اسباب  از  تکه  والدین هر  به طور معمول،  است. 
اسباب بازی های  گاه خرید  می کنند. حتی  انتخاب  بسیار  دقت  و 
اما  نمی شود؛  فراموش  خرس  و  فیل  نظیر  پالستیکی  متعدد 

بسیاری از این وسایل حتی برای یک بار هم استفاده نمی شوند.

یکی از مهم ترین وسیله های اتاق نوزاد تخت، گهواره یا ننو است 
و در تهیه آن باید نکاتی را رعایت کرد: از آنجا که بهتر است، دو 
تا سه ماه اول نوزاد در اتاق والدین بخوابد، تخت یا گهواره باید 

ننوها همانند  از  باشد. بسیاری  قابل حمل  و  کوچک 
حمل  آسانی  به  و  وزن اند  سبک  و  دسته دار  سبد 

می شوند. برخی تخت ها نیز چرخدارند.

ثقل  مرکز  که  کنید  توجه  گهواره  خرید  هنگام 
تا با چرخش یا حرکتی برنگردد. حداقل  داشته باشد 
سانتیمتر   20 بایستی  نیز  آن  داخلی  دیواره  ارتفاع 
باشد. بهتر است روی آن قابلیت پوشانده شدن با تور 
را داشته باشد تا از گزیده شدن نوزاد توسط حشرات 
جلوگیری شود. اگر تخت چرخدار تهیه می کنید، دقت 
نمایید که حداقل روی دو چرخ آن ترمز ایمنی نصب 
تخت خواب  بَست های  و  پیچ ها  عالوه،  به  شده باشد. 
بایستی به نحوی باشند که به کودک صدمه نزنند. از 
رنگ  مورد  در  دارد،  مکیدن  به  عادت  نوزاد  که  آنجا 

بدنه تخت نیز باید بسیار دقت شود تا سمی نباشد.

برگرفته از مجله صنعت چوب ایران
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دعوت به همکاری

از اســاتید رشــته های موســیقی، نقاشــی و دیگــر رشــته های 
ــود. ــی ش ــکاری م ــه هم ــوت ب ــری دع هن

* لطفــاً رزومــه خــود را بــه آدرس ایمیــل remiacademy@gmail.com ارســال نماییــد و بــرای اطالعــات 
بیشــتر بــا شــماره تلفــن 5149961620 تمــاس حاصــل نماییــد.



محل تبلیغ شما
)514( 996-1620 

 * با سفارش آگهی خود، از ما حمایت کنید.
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