
»ونسان  چرا  که  سوال  این  به  جدید  مطالعه  یک  در  محققان 
ون گوگ« نقاش معروف هلندی گوش خود را برید، پاسخ قطعی 

دادند.
ونسان  فرانسه،  خبرگزاری  از  ایرنا  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
ون گوگ از نقاشان برجسته سبک امپرسیونیسم ۲۳ دسامبر سال 
۱۸۸۸ در اقدامی اسرارآمیز گوش چپ خود را برید. درباره دلیل و 
انگیزه پشت این کار نظریات متفاوتی وجود دارد، برخی تاریخ دانان 
معتقدند پل گوگن نقاش فرانسوی و رقیب وی به او حمله کرده 
و برخی دیگر باور دارند این بالیی است که شخص ون گوگ در 

نتیجه اختالالت روانی بر سر خود آورد.
نتایج یک مطالعه جدید با تایید فرضیه دوم نشان می دهد ون گوگ 
در اثر اختالل روانی که با عارضه ترک الکل تشدید شده بود به 
خود آسیب زد. عارضه ترک الکل زمانی اتفاق می افتد که فردی 
طور  به  را  آن  مصرف  می نوشد،  الکل  زیادی  مقدار  روز  هر  که 
ناگهانی متوقف کند. از عالئم این عارضه می توان به اضطراب، 
افسردگی، سردرد، کابوس، خستگی، تعریق، لرزش، هذیان و حتی 

تشنج اشاره کرد.
پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه گرونینگن هلند ادعا می کنند 
ونسان ون گوگ به اختالل شدید شخصیت مرزی مبتال بود که 
در آن فرد به دلیل تغییرات احساسی و قضاوتی در برقراری روابط 
روانی  استرس  و  فشار  تحت  و  می شود  دچار مشکل  فردی  بین 

حتی ممکن است ارتباطش با واقعیت قطع شود. اعتیاد به الکل 
نیز عالئم این اختالل روانی را تشدید می کند. در مورد ون گوگ، 
تالش  در  احتماال  داشت  نیز  سوءتغذیه  که  هلندی  هنرمند  این 
برای ترک الکل، دچار توهم شده و گوش چپ خود را بریده است.

دو  احتماال  ون گوگ  اتفاق،  این  از  پس  می گویند:  محققان  این 
مرتبه دیگر نیز دچار توهم ناشی از عارضه ترک الکل شده که با 
دوره های شدید افسردگی بدون درمان همراه و در نهایت به اقدام 

وی به خودکشی منتهی شد.
نامه   ۹۰۰ تشخیص،  این  به  رسیدن  برای  هلندی  پژوهشگران 
مورد  را  تئو،  برادرش  ویژه  به  نزدیکان،  به  دست نوشته ون گوگ 
بررسی قرار دادند. آنها با استفاده از این اسناد تاریخی موفق شدند 
چهار پرسشنامه اختالالت شخصیتی پر کرده و به درک بهتری 
درباره آسیب شناسی روانی ون گوگ برسند. البته این شیوه تحلیل 

محدودیت های خاص خودش را دارد.
 Bipolar این تیم تحقیقاتی که در نشریه بین المللی در مقاله 
نامه ها  این  آمده است: ون گوگ در  Disorders منتشر شده، 
را  روحیش،  مشکالت  جمله  از  می کرد،  تجربه  زندگی  در  آنچه 
نامه ها  این  مخاطب  داشت  توجه  باید  اما  است  کرده  توصیف 
نزدیکانش  تئو و دیگر  برای  را  آنها  نبودند و وی صرفا  پزشکان 
فرستاده تا آنها را در جریان اوضاع و احوالش قرار داده یا بهشان 

اطمینان خاطر بدهد.

در  ون گوگ  کارشناس   )Martin Bailey( بیلی  مارتین 
گفت وگو با آرت نت نیوز درباره این پژوهش گفت: تاکنون هزاران 
مقاله پزشکی درباره وضعیت روانی ون گوگ منتشر شده اما پیدا 
کردن دلیل مشکالتش کار سختی است. این مقاله جدید که به 
دست برخی کارشناسان برجسته منتشر شده، اهمیت باالیی دارد 
و براساس مطالعات دقیق عالئم این هنرمند نوشته شده است اما 

احتماال آخرین پاسخ برای این سوال چالش برانگیز نخواهد بود.
طی سالهای گذشته فرضیات فراوانی درباره اوضاع روانی ون گوگ 
و  روان پزشک  پزشک،   ۳۵  ،۲۰۱۶ سال  در  است.  شده  مطرح 
تاریخ دان هنر در جلسه ای که از طرف موزه ون گوگ در آمستردام 
برگزار شد، شرکت کردند اما از توافق روی یک تشخیص قطعی 

در این باره ناکام ماندند.
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فرهنگ هنر
باستان شناسان :

اجساد 8 عضو یک خانواده کشف شد
باستان شناسان ۸ نفر از اعضای یک خانواده را مورد بررسی 
قرار دادند که اجسادشان متعلق به ۵۰۰ سال پیش بوده است.

از یک خانواده اسکیمو در رسانه های  تازگی تصاویری  به 
انگلیسی منتشر شد که اجسادشان مومیایی شده بود.

پس از کشف اجساد باستان شناسان معتقدند که اجساد کشف 
شده متعلق به یک خانواده ای است که در سال ۱47۵ جان 
این مومیایی ها شامل ۸  باستان شناسان،  به گفته  باختند. 
نفر از اعضای یک خانواده شامل سه خواهر، سه دختر و دو 
کودک چهار ساله و نوزاد شش ماهه هستند که بیش از ۵۰۰ 

سال پیش جان باختند.
گفتنی است که این اجساد توسط گروهی از شکارچیان در 
غاری کم عمق کشف شد که در حال حاضر باستان شناسان 

در حال بررسی این مومیایی ها هستند.

نویسنده کتاب های جنایی ؛
مایکل کانلی پرفروش شد

کارآگاهی  کتاب های  پرفروش  نویسنده  کانلی،  مایکل 
آثار  فهرست  به  دیگر  بار  جدید  اثری  انتشار  با  جنایی  و 

پرفروش هفتگی نیویورک تایمز راه یافت.
»مایکل کانلی« نویسنده پرفروش آمریکایی که از نام های 
آشنا در حوزه کتاب های جنایی است این بار با رمان »قانون 
بی گناهی« در رتبه نخست فهرست هفتگی پرفروش ترین 

آثار داستانی جلد سخت نیویورک تایمز قرار گرفت.
رمان »قانون بی گناهی« ششمین جلد از سری داستان های 
شخصیت »میکی هالر« است. در این رمان پس از آن که 
پلیس جسد یک وکیل سابق را در صندوق ماشین »هالر« 
کشف می کند، او تالش می کند تا از خود دفاع کند.رتبه دوم 
این فهرست به »اگر می توانستم، خودم را ترک می کردم« 
ترانه سرای  و  خواننده  »هالزی«  شعر  مجموعه  نخستین 

آمریکایی نامزد جایزه »گرمی« اختصاص یافته است.
رتبه بعدی این فهرست نیز به رمان »زمانی برای بخشیدن« 
نوشته »جان گریشام« تعلق دارد. این رمان که سومین جلد 
داستان  است  بریجنس«  داستان های شخصیت »جیک  از 
متهم شدن یک پسر ۱۶ ساله به قتل یک مقام رسمی در 

سال ۱۹۹۰ را روایت می کند.
و  اسپارکس«  »نیکالس  اثر  »بازگشت«  رمان  همچنین 
»نگهبان« نوشته »لی چایلد« و »اندرو چایلد« از دیگر آثار 

این فهرست هستند.

زن شگفت انگیز به چین رفت
آمریکا راهی  اکران در  از  »زن شگفت انگیز ۱۹۸4« پیش 

سینماهای چین می شود.
در  آذر(   ۲۸( دسامبر   ۱۸ از   »۱۹۸4 شگفت انگیز  »زن 
از  جلوتر  هفته  یک  این  می شود.  اکران  چین  سینماهای 
به  شمالی  آمریکای  سینماهای  در  فیلم  این  که  است  آن 

نمایش درآید.
همزمان  را  فیلم  این  تا  دارد  قصد  وارنر  برادران  کمپانی 
اچ بی او  استریمینگ  از طریق سرویس  آمریکا  در  اکران  با 
مکس نیز به صورت آنالین در اختیار مخاطبانش قرار دهد. 
فیلم قرار است در دیگر بازارهای بین المللی از ۱۶ دسامبر 

)۲۶ آذر( اکران شود.
»زن  اول  فیلم  بر  ادامه ای   »۱۹۸4 شگفت انگیز  »زن 
شده  ساخته  گدوت  گل  بازی  با  که  است  شگفت انگیز« 
نمایش  از  پس  که  است  هالیوودی  بزرگ  عنوان  اولین  و 
»موالن« در ماه سپتامبر در چین، در این کشور به نمایش 
 ۹۰.۵ فروشی  شگفت انگیز«  »زن  اصلی  فیلم  درمی آید. 
میلیون دالری را در سال ۲۰۱7 در چین تجربه کرد و در 
مجموع ۸۲۰ میلیون دالر در گیشه جهانی فروخت. در فیلم 
جدید بار دیگر گل گدوت در برابر دوربین پتی جنکینز بازی 
کرده است. اکران این فیلم در چین در حالی صورت می گیرد 
در  کرونا  از شیوع  این کشور پس  سینماهای  که وضعیت 
حال بهبود است. فیلم جنگی »ایثار« از سینمای چین که 
دالر  میلیون   ۱۵۰ کنون  تا  شد  پرده ها  راهی  اکتبر  اواخر 
فروخته است. فروش سینماهای چین هر چند در مقایسه با 
همین مقطع زمانی از سال پیش با افت 7۳ درصدی روبرو 
است، ولی سینماهای این کشور از درآمد سینماهای آمریکا 
که بزرگ ترین گیشه جهانی بوده اند، پیشی گرفته اند و بیش 
از ۹۰ درصد سینماهای چین مشغول فعالیت هستند.تصمیم 
آنالین  انتشار  و  آمریکا  در  فیلم  این  همزمان  اکران  برای 
و  سینماست  به  رفتن  از  مردم  نگرانی  به  پاسخی  نیز  آن 
نیویورک  و  که سینماهای لس آنجلس  است  حالی  در  این 

هنوز بسته هستند.

در پمپئی ؛
بقایای سالم دو مرد کشف شد

باستان شناسان با کاوش در شهر باستانی پمپئی به بقایای 
تقریبا کامل دو قربانی فوران آتشفشان در این شهر دست 
یافتند.باستان شناسان موفق شدند با کاوش در شهر باستانی 
»پمپئی« واقع در ایتالیا بقایای تقریبا کامل دو مرد را که از 
قربانیان فوران آتشفشان »وزوو« در سال 7۹ میالدی بودند 
کشف کنند.باستان شناسان معتقدند بقایای این دو مرد که 
در خانه ای واقع در حومه »پمپئی« کشف شده است به یک 
او  کارگر  احتماال  که  جوانی  مرد  و  میانسال  ثروتمند  مرد 
بوده تعلق دارد.باستان شناسان این اکتشاف را یک اکتشاف 
کامال استثنایی عنوان کردند و همزمان وزیر فرهنگ ایتالیا 
و  تحقیق  اهمیت  نشان دهنده  اکتشاف  این  اعالم کرد  نیز 
از  مرد  دو  این  می  رسد  نظر  است.به  »پمپئی«  در  کاوش 
نخستین مرحله فوران این آتشفشان که بر اثر آن »پمپئی« 
از خاکستر آتشفشان پوشانده شده بود فرار کرده بودند، اما 

در نهایت قربانی انفجار روز بعدی این آتشفشان شده اند.
کارشناسان معتقدند یکی از این بقایای کشف شده به مرد 
جوانی حدود ۱۸ تا ۲۵ ساله تعلق دارد و به دلیل فشردگی 
در ستون فقرات انتظار می رود یک کارگر یا برده بوده  باشد.

ساختار  از  و  داشته  سال   4۰ تا   ۳۰ تقریبا  نیز  دیگر  مرد 
استخوانی بهتری برخوردار بوده است. 

حیرت آور  اکتشاف های  جدیدترین  از  یکی  اکتشاف  این 
در »پمپئی« است. پیش تر بقایای دو زن و سه کودک در 

همین شهر کشف شده بود.

 در ادامه موفقیت های بین المللی ؛
»من، زهره« بهترین فیلم 

جشنواره رومانی شد
موفقیت های  ادامه  در  زهره«  »من،  سینمایی  فیلم  
فیلم  بهترین  جایزه  کسب  به  موفق  خود  بین المللی 
بلند سینمایی از جشنواره فیلم های مستقل سیمفست 

رومانی شد.
سیامک  تهیه کنندگی  و  کارگردانی  به  زهره«  »من، 
این  از  پیش  که  بستانی  نیکو  نویسندگی  و  ابراهیمی 
در جشنواره بین المللی دوربان آفریقای جنوبی حضور 
پیدا کرده بود، در دومین حضور بین المللی خود موفق 
فیلم  جشنواره  از  بلند  فیلم  بهترین  جایزه  کسب  به 

سیمفست simfest شد. 
هفدهمین دوره از جشنواره بین المللی پخش کنندگان 
سیمفست    - مستقل  تهیه کنندگان  و  تلویزیونی 
 2۰ تا   1۴ از   )آنالین(  برخط  صورت  به   simfest
این  شد.  برگزار  رومانی  کشور  در   2۰2۰ سپتامبر 
تلویزیونی_مسابقه ای  جشنواره های  معدود  از  رویداد 
متخصصان  گردهمایی  محل  که  است  اروپا  در 
تلویزیون، تهیه کنندگان مستقل و عالقه مندان به این 
سیمفست  می  شود.  محسوب  جهان  سراسر  از  حوزه 
امسال به دلیل شرایط کرونا به صورت برخط )آنالین( 

برگزار شد. 
جهانی  رویداد  این  در  که  زهره«  »من،  ایرانی  فیلم 
فیلمسازی  تجربه   اولین  شد،  جایزه  کسب  به  موفق 
تحقیق  سال  پنج  از  پس  که  است  ابراهیمی  سیامک 
در زمینه زندگی زنان ورزشکار ایرانی دست به تولید 

این اثر زده است. 
»من، زهره« که به صورت سکانس پالن فیلمبرداری 
یک  زندگی  آخر  ساعت های  داستان  است،  شده 

ورزشکار را قبل از مهاجرت روایت می کند.

 از مبلغان دینی ؛
روحانی خاطره ساز

 کودکان ایرانی درگذشت 
حجت االسالم شیخ محمدحسن راستگو از مبلغان دینی در 

حوزه کودک و نوجوان دیروز در قم، درگذشت.
از  راستگو  محمدحسن  شیخ  والمسلمین  االسالم  حجت 

مبلغان دینی در حوزه کودک و نوجوان در قم، درگذشت.
محمدحسن راستگو در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی در شهر 

مشهد به دنیا آمد.
او در سال دوم دبیرستان به حوزه علمیه مشهد وارد و سطح 
را در قم  ادامه سطح و دروس خارج حوزه  را در مشهد و 

گذراند.
نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و  تعلیم  ویژه  برنامه  مبتکر  او 
مربیان  برای  کالسیک  دروس  اردو،  کالس،  صورت  به 
و  صدا  و  علمیه  حوزه های  معلم،  تربیت  مراکز  پرورشی، 

سیمای جمهوری اسالمی بود.

نویسنده جامعه شناسی خودمانی ؛
حسن  نراقی درگذشت

حسن نراقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه اجتماعی که کتاب 
معروف »جامعه شناسی خودمانی« اثر اوست، در 7۶سالگی 

درگذشت.
اسدا.. امرایی - مترجم - با تایید این خبر گفت: حسن نراقی 
شب گذشته )شنبه، اول آذرماه( بر اثر ابتال به سرطان از دنیا 
دقیقی  اطالع  او  خاکسپاری  و  تشییع  مراسم  درباره  رفت. 
مراسمی  می دانم  بعید  کرونا  شرایط   به  توجه  با  اما  ندارم 

برگزار شود.
حسن نراقی متولد سال ۱۳۲۳ در کاشان بود. مشهورترین 
درمانده ایم؟«  چرا  خودمانی:  »جامعه شناسی  کتاب  او  اثر 
جنبش  در  »کاشان  به  می توان  نراقی  آثار  دیگر  از  است. 
کوچ  از  ایران:  تاریخ  »چکیده  »ناگفته ها«،  مشروطه«، 
آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی« و »من آنچه شرط بالغ 

است؛ ضمیمه ای بر جامعه شناسی خودمانی« اشاره کرد.

ادامه فصل های جدید مشخص نیست ؛
تولید »بچه محل« به پایان رسید

کارگردان »بچه محل« از پایان تصویربرداری این مجموعه 
نمایشی در پایان آبان ماه خبر داد.

پایان  درباره  محل«  »بچه  کارگردان  درویشعلی پور  احمد 
تصویربرداری این مجموعه نمایشی به خبرنگار مهر بیان 
از »بچه محل« را در هفت ماه  کرد: قرار بود این فصل 
و  شد  شروع  آن  ساخت  اردیبهشت  اول  از  که  کنیم  کار 
تصویربرداری  هم  آبان   ۳۰ روز  یعنی  ماه  آبان  پایان  تا 

تمام شد.
در  مجموعه  این  کرد:  بیان  کار  ماه  چند  این  درباره  وی 
سه فصل ساخته شد فصل اول ۳۰ قسمت فصل دوم 4۰ 

قسمت و فصل سوم ۵۰ قسمت دارد. 
در حال حاضر هم فصل سوم این مجموعه نمایشی روی 
سوم  فصل  از   ۳۰ قسمت  آذر  اول  دیشب  تا  است.  آنتن 
پخش شد و حدود ۲۰ قسمت دیگر باقی مانده است که به 

تدریج روی آنتن خواهد رفت. 
به  شد  باعث  کرونا  اینکه  درباره  محل«  »بچه  کارگردان 
عنوان  خیر  یا  دهند  پایان  نمایشی  مجموعه  این  تولید 
بلکه  نبود  کرونا  دلیل  به  محل«  »بچه  تولید  پایان  کرد: 

برنامه ریزی اولیه ما همین بود. 
از خودگذشتگی داشتند  این مدت عوامل بسیار  هرچند در 
پشت  عوامل  هم  باز  چراکه  مجموعه،  بازیگران  ویژه  به 
دوربین می توانستند ماسک بزنند اما بازیگران نمی توانستند 

و فداکاری نشان دادند.
وی اضافه کرد: کرونا ما را هم مثل سایر پروژه ها اذیت کرد 
و برخی هم مبتال شدند با این حال خدا بسیار به ما کمک 

کرد و با همه شرایط سخت پروژه به پایان رسید.
ساخت  برای  مذاکره ای  اینکه  درباره  درویشعلی پور 
یا خیر گفت: در حال  با شبکه داشته اند  بعدی  فصل های 
هم  گروه  و  است  رسیده  پایان  به  تازگی  به  کار  حاضر 
جدیدی  کار  یا  جدید  فصل  درباره  هنوز  و  است  خسته 

نداشته ایم. صحبتی 

یکی از هنرمندان موسیقی نواحی می گوید: امروزه 
لودر  با  افرادی  که  است  آمده  وجود  به  شرایطی 
در حال تخریب موسیقی نواحی هستند. ولی باید 
جلوی از بین رفتن موسیقی نواحی را گرفت و از 

پیشکسوتان حمایت کرد.
خواننده  و  چگور  نوازنده  ـ  علی حسینی  حسین 
موسیقی نواحی ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره 
فعالیت هنری خود توضیح می دهد: کارم موسیقی 
نواحی است ولی بیشتر روی موسیقی ایلم تمرکز 
می کنم و با آن زنده هستم. موسیقی ایلم حرفی 
برای گفتن دارد و از نواها و موسیقی پر است. سعی 
می کنم موسیقی ایلم و گنجینه های آن را که در 

حال از بین رفتن است را به مردم معرفی کنم.
آمده  وجود  به  امروزه شرایطی  دهد:  می  ادامه  او 
است که افرادی با لودر در حال تخریب موسیقی 
نواحی هستند ولی باید جلوی از بین رفتن موسیقی 
موسیقی  پیشکسوتان  دست  و  بگیریم  را  نواحی 
نواحی را ببوسیم. اگر امروز موسیقی نواحی داریم، 
باید بدانیم پشت هر کدام از آنها حماسه و داستانی 
با  کودکی  از  می کند:  اضافه  علی حسینی  است. 
موسیقی بزرگ شدم. نوازنده ای به نام اکبر شجاع 
بود که سرنا می نواخت. همیشه از سرنای او یک 
قبلی  اگر  که  بود  ذخیره  نی  آن  بود.  آویزان  نی 
شکست آن را جایگزین کند. چون بچه بودم فکر 
می کردم فراموش کرده که نی را بردارد و همیشه 
نگاه می کردم که بیفتد تا بروم آن را بردارم. زمانی 
که بزرگ شدم سعی کردم موسیقی ام بدون هدف 
نباشد. موسیقِی چوپان ها و مادرانه داستان و فلسفه 
است.  مادرانه  موسیقی  ما،  موسیقی  بیشتر  دارند. 
بیشتر  برده ایم.  ارث  به  مادران  از  را  موسیقی  ما 
شادی  ریتم  اگر  حتی  دارند  حزن  ما  آهنگ های 

داشته باشند.

از  حمایت  صندوق  اگر  کرد:  بیان  همچنین  او 
هنرمندان داریم واقعا باید حمایت صورت بگیرد؛ در 
غیر این صورت بهتر است که اسم آن را صندوق 
حمایت از هنرمندان نگذارند. اگر برای حمایت از 
بدهند که چه  توضیح  ما  به  باید  است  هنرمندان 
حمایتی صورت می گیرد؟ ماهیانه 44۰ هزار تومان 
بابت بیمه پرداخت می کنم. اگر ساالنه آن را جمع 
داشته  میلیون  پنج  سالی  می توانستم  می کردم 
باشم ولی در سال در این حد هزینه های پزشکی 
ندارم. خیلی از مسئوالن تنها به ظاهر از هنرمندان 
حمایت می کنند و به دنبال این هستند که با ثبت 
تصویری به همراه هنرمندان، از حمایتشان از این 
قشر بگویند. سال گذشته در جلسه ای یکی از این 
گفته  موسیقی  پیشکسوتان  از  یکی  به  مسئوالن 
بود  داده  پاسخ  نیز  او  است؟  ناراحت  چرا  که  بود 
که مشکل مالی دارد. فرد مسئول نیز گفته بود که 
آن  ولی  بدهند  مستمری  تو  به  ماهیانه  می گویم 

هنرمند فوت کرد و مستمری هم دریافت نکرد.
در  خواننده  عنوان  به  علی حسینی  حسین 
پیدا  حضور  نواحی  موسیقی  جشنواره  سیزدهمین 

از منطقه علی آبادکتول واقع در  کرد. این هنرمند 
استان گلستان برای نخستین بار به جشنواره نواحی 

آمده بود.
به  نواحی  موسیقی  جشنواره  درباره  علی حسینی 
با  ایسنا می گوید: جشنواره به خوبی برگزار شد، 
یکی  بود.  تماشاچیان  حضور  بدون  اینکه  وجود 
بود  این  جشنواره  برگزاری  مهم  خصوصیات  از 
رعایت  خوبی  به  را  بهداشتی  پروتکل های  که 

کرده بودند.
او با بیان اینکه موضوع جشنواره که دوبیتی بود، 
از قبل برنامه ریزی شده و به صورت علمی برگزار 
برای  »شاهسون«  ایل  حضور  می کند:  بیان  شد، 
اولین بار در جشنواره، باعث شد که ما با دست پر 
شرکت کنیم. در جشنواره شعرهای هفت هجایی 
را  است  »بیاتی«  به  معروف  آذربایجان  در  که  را 
اجرا کردیم. این شعرها در ایل شاهسون »ترینگه« 
)به عنوان تصنیف در آهنگ های شاد به صورت 
فردی و با ساز و آواز اجرا می شود( و »لیالنا« )به 
صورت دو نفره و بدون هیچ گونه ادوات سازی اجرا 

می شود( خوانده می شوند.

می دهد:  توضیح  »لیالنا«  درباره  علی حسینی 
است  ریتم دو چهارم  با  نواهایی  و  آواها  »لیالنا« 
و خواننده ضرب آهنگ آن را با کف زدن می گیرد 
و شروع به خواندن می کند. درواقع دو خواننده در 
ابتدا دست می زنند و بعد از اینکه ریتم را گرفتند، 
دست یکدیگر را می گیرند و یا به شانه هم می زنند 
و شروع به شعر گفتن می کنند. هر بار یک نفر از 
آنها یک مصرع را به صورت شعرهای بداهه هفت 

هجایی یا شعرهایی از قبل تعیین شده می خواند.
آیین  خواننده  دو  این  برابر  در  می دهد:  ادامه  او 
»هاالی« اجرا می شود؛ آیینی که شکرانه یا حماسه 
است. یک نفر دو دستمال و نفر دیگر یک دستمال 
را می گیرند.  آنها  بقیه دست  و  به دست می گیرد 
حال افراد دیگر می توانند هم زن و مرد باشند و یا 

تنها مرد و یا تنها زن.
آیین  علی حسینی می گوید که پیشتر قصد داشته 
»لیالنا« را ثبت ملی کند و کارهایی هم در این 
ایل  بازمانده  آخرین  ولی  بود  داده  انجام  راستا 
تنها  اکنون  و  رفت  دنیا  از  در سال 7۳  شاهسون 
با  که  ندارد  رقیبی  که  است  مانده  باقی  نفر  یک 
او اجرا کند. درواقع حسینی بیان می کند که خود 
او گاهی با او اجرا می کند ولی حریفش نمی شود. 
این فرد به گونه ای مهارت دارد که می تواند چندین 

ساعت شعر بخواند.
نسبت  انتقادی  آیا  می کنیم  سوال  او  از  پایان  در 
به جشنواره موسیقی دارد؟ پاسخ می دهد: یکی از 
اقدامات مهم جشنواره موسیقی نواحی این است که 
باعث تبادل فرهنگی بین اقوام می شود. در چنین 
مشخص  ویژگی ها  و  محاسن  اشتراکات،  حالتی 
از مدعیان  این جشنواره مثال  می شود. همین که 
هفت هجایی که حرفی برای گفتن دارند، دعوت به 

حضور کرد، نکته مثبتی است.

هنرمند موسیقی :

بالودربهجانموسیقینواحیافتادهاند!

چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار دوبله، بر اثر بیماری کرونا درگذشت.
چنگیز  درگذشت  از  فیلم(  ماهنامه  تحریریه  )دبیر  یاری  عباس 

جلیلوند، چهره ی ماندگار دوبله خبر داد.
از دو روز گذشته و با وخامت حال، جلیلوند به دلیل ابتال به کرونا 

در بیمارستان بستری شد.
به  تئاتر  با  و   ۱۳۳۶ سال  در  را  هنری اش  فعالیت  جلیلوند  چنگیز 

همراه ابوالحسن تهامی آغاز کرد.
از انقالب  با به  جای گذاشتن یک کارنامه بی نظیر کاری، پس  او 
۱۳۵7 ایران مدت بیست سال را در آمریکا به سر برد. اما سرانجام 
به کشور بازگشت و کار دوبله را از سال ۱۳77 سر گرفت. وی در 

چند مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی نیز بازی کرده  است.
اول  نقش  شخصیت های  جای  به  گویندگی  قابلیت  او  صدای 
در  جلیلوند  کرده است.  فراهم  را  سینمایی  تأثیرگذار  و  صالبت  با 

صداهای  می تواند  و  دارد  را  تیپ سازی  قابلیت  گویندگی هایش 
مختلفی به وجود آورد. وی در میان دوبلورها به مرد حنجره طالیی 
عنوان  به   ۱۳۵7 سال  در  معتبر  مقاله ای  در  وی  از  شد.  معروف 
یک دوبلور نمونه جهانی نام برده شد. او به جای بازیگران مشهور 
تیپ سازی  با  وی  کرده است.  گویندگی  بسیاری  داخلی  و  خارجی 

خالقانه ی خود گوینده ی اصلی نقش های مارلون براندو بود.
مشهورترین گویندگی هایش در فیلم های سینمایی خارجی به جای 
مارلون براندو، پل نیومن، برت لنکستر، ماکسی میلیان شل، ریچارد 
برتون، پیتر اوتول، یول براینر، کلینت ایستوود، دین مارتین، و… 
بهروز  فردین،  محمدعلی  به جای  ایرانی  سینمایی  فیلم های  در 

وثوقی، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری، سعید راد و… بوده است.

دوبلور سرشناس کشور ؛

چنگیز جلیلوند به خاطر کرونا درگذشت

محققان :

معمای گوِش بریده »ون گوگ« حل شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند :

فراخوان جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر اعالم شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند گفت: فراخوان 
بخش    ۲ در  خرمشهر  فتح  تئاتر  ملی  جشنواره  سومین  و  بیست 

نمایشنامه نویسی و حمایت از تولید تئاتر اعالم شد.
رضا مردانی اظهار داشت:  بخش اول مسابقه نمایشنامه نویسی 
و  بخش دوم جشنواره  برگزار می شود  ملی  است که در گستره 
حمایت از تولید تئاتر در منطقه آزاد اروند است که این بخش فقط 

با حضور گروه های نمایشی منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.
صورت  به  نویسی  نمایشنامه  ملی  مسابقه  که  این  بیان  با  وی 
تولید  از  منظور حمایت  به  این بخش  داد:  توضیح  است  رقابتی  
نمایشنامه های ایرانی برگرفته از مضامین محور مقاومت و فرهنگ 
ایران زمین در بستر تاریخ و هشت سال دفاع  سلحشوری مردم 

مقدس  است.
به  اشاره  با  اروند   آزاد  ارشاد اسالمی منطقه  مدیرکل فرهنگ و 
از تولید تئاتر در  بخش دوم جشنواره توضیح داد: بخش حمایت 
منطقه آزاد اروند به صورت غیررقابتی برگزار می شود و هدف از 
این  اروند است که  آزاد  تولیدات هنرمندان منطقه  از  آن حمایت 

بخش تولیدات صحنه ای و میدانی ) خیابانی(  را شامل می شود.

وی اهداف کلی جشنواره را ترغیب نمایشنامه نویسان به خلق آثار 
ارزشمند نمایشی، تقویت رویکرد پژوهش محور در خلق نمایشنامه 
 های موضوعی، بررسی موشکافانه موضوعات، رویدادها و زندگی 
نامه شخصیت های دفاع مقدس و تاثیر آن بر جامعه، پرداختن به 
نظریه مقاومت و تاثیرات آن در سبک زندگی جوامع، بزرگداشت 
حماسه آزاد سازی خرمشهر قهرمان و نکوداشت مقاومت جوانان و 

مردم شهر در کنار رزمندگان اسالم عنوان کرد.
ویژه  به  معاصر  تاریخ  در  مقاومت  جلوه های  داد:  ادامه  مردانی 
سال های دفاع مقدس، پرداختن به تاثیرگذاری شخصیت هایی که 
در عملیات های مختلف در خرمشهر قهرمان به شهادت رسیدند، 
امروز،  جوانان  و  برنوجوانان  شهید  جوانان  و  نوجوانان  اثرگذاری 
پرداختن با رویکردی پژوهشی به جلوه های حماسه آزادسازی و 
فتح خرمشهر ،  جلوه حضور مردم در مقاومت 4۵ روزه، پرداختن 
در   ( تهدیدها  از  گذار  برای  ملی  و همگرایی  مومنانه  به همدلی 
تاریخ انقالب اسالمی(، پرداخت به فرهنگ شهروندی برگرفته از 
فرهنگ ایثار و فداکاری و شهادت و امر به معروف و  پرداختن به 
مقوله رونق اقتصاد هنر )نمایش( از موضوعات مورد توجه در این 

دوره از جشنواره به شمار می روند.
آخرین  گفت:  جشنواره  از  دوره  این  گاهشمار  خصوص  در  وی 
مهلت پذیرش آثار در بخش مسابقه ملی نمایشنامه نویسی۱۵ دی 
ماه سال جاری و آخرین مهلت پذیرش متون صحنه ای در بخش 
حمایت از تولید تئاتر در منطقه آزاد اروند ۳۰ اذر ماه و در بخش 
پذیرش طرح و ایده ۲۵ اذر ماه سال جاری است، آیین اختتامیه 

این جشنواره نیز ششم اسفند سال جاری برگزار می شود.


