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مدیران موزه های اروپا می گویند چرا موزه ها و موسســه های فرهنگی باید در 
دومین مرحله قرنطینه تعطیل شــوند درحالی که ادامه فعالیت سایر مکان های 
عمومی همچون مدرسه ها و فروشگاه ها همچنان امکان پذیر است. به گزارش ایسنا 
و به نقل از آرت نیوزپیپر، مرحله دوم قرنطینه در اروپا مجموعه ای از محدودیت های 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا است که در اغلب کشــورها از اوایل نوامبر به اجرا 
درآمده است. موزه ها در آلمان، اتریش، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، لهستان و 
جمهوری چک تعطیل هستند با این حال این موزه ها در اسپانیا، سوئد و اغلب نقاط 
ســوئیس همچنان فعالیت دارند. در هلند هم موزه ها از نوزدهم نوامبر بازگشایی 
شده اند. »مرکل« صدراعظم آلمان در زمان اعالم محدودیت های جدید ماه نوامبر 
اظهار کرد: »تعطیلی موسسات فرهنگی برای همه و خود من بسیار دردناک است، 
اما این تعطیلی ها به این دلیل صورت خواهد گرفت که دانشمندان معتقدند باید 

تمام ارتباطات در جامعه مان را تا ۷۵ درصد کاهش دهیم.«
اما در قرنطینه آلمان فروشــگاه ها همچنان اجازه فعالیت دارند. بســیاری از 
مسووالن موزه ها این مسئله را یک تناقض توجیه ناپذیر می دانند. گروهی متشکل 
از ۴۰ مدیر موزه با امضای یک نامه سرگشــاده اعتراض خود را نســبت به دولت 
اعالم کردند. »فلیکس کرامر« از جمله مدیرانی است که این نامه اعتراضی را امضا 
کرده است و می گوید: »کتابفروشی ها اجازه فعالیت دارند، اما موزه ها باید تعطیل 
باشــند. چرا یک فروشگاه می تواند همچنان فعالیت داشته باشد اما یک موزه نه؟ 
من متوجه نمی شوم. مردم اجازه حضور در آرایشگاه ها را دارند اما نمی توانند از یک 

موزه بازدید کنند.«
تاثیرات ویرانگر مرحله نخســت قرنطینه های سراســری نگرانی ها از تعطیلی 
همیشــگی موزه ها را افزایش داده است. اجرای مرحله دوم قرنطینه، آن هم فقط 

مدت کمی بعد از بازگشایی موزه ها یک نگرانی جدید است.
»خاویــر بری« مدیر مجموعه واالس در لندن می گوید: »در ماه جوالی درباره 
احیا صحبت می کردیم. اما در ماه ســپتامبر من فقط دربــاره نجات پیدا کردن 

صحبت می کردم. ما بسیار نگرانیم.«
موزه ها معتقدند قوانین بهداشتی که برای بازدیدکنندگان تعیین کرده اند بازدید 
از موزه ها را بی خطر کرده اســت. آن ها معتقدند اجباری بودن استفاده از ماسک، 
خرید آنالین بلیت هــا و کم کردن ظرفیت پذیرش بازدیدکنندگان، خطر ابتال به 
کرونا را کاهش داده است. »مانوئل بورجا ویل« مدیر موزه »رینا سوفیا« در مادرید 
که همچنان فعالیت دارد می گوید: »نمی دانم چطور امکان دارد در موزه مبتال شد 
اگر تمامی قوانین بهداشــتی رعایت شود... هیچ گردشگر و گروه  دانش آموزی در 
این جا نیست و آمار بازدیدکنندگان این موزه ۷۰ درصد معمول است. شرایط بسیار 
بی خطر است.« »سیلویا ویلکوم« سخنگوی اتحادیه موزه های آلمان نیز می گوید 
تاکنون هیچ موردی از ابتال به ویروس کرونا در موزه گزارش نشده است و به طور 
کلی، بازدیدکنندگان موزه ها باید فاصله خود را با آثار نمایشی حفظ کنند، بنابراین 
خطر ابتال به کرونا از طریق لمس اجسام آلوده نیز کاهش پیدا می کند و برخالف 
ســالن های تئاتر و کنسرت، بازدیدکنندگان مجبور نیستند تمام مدت را با سایر 

افراد در یک اتاق بمانند.
در آلمان و سایر کشــورها، در دســته بندی های مربوط به تعطیلی اجباری، 
موزه ها در بخش مکان های تفریحی دســته بندی شــده اند و این موضوع سبب 
اعتراض مدیران موزه ها شــده چراکه آن ها معتقدنــد موزه ها را باید در در بخش 
مکان های آموزشی قرار داد. مدرسه ها و دانشگاه های این کشور در طول قرنطینه 
دوم همچنان باز هستند. »خاویر بری« مدیر مجموعه واالس در لندن می گوید اگر 
مرحله سوم قرنطینه در آینده اجرا شود موزه ها نیز باید به عنوان مکان هایی در نظر 

گرفته شوند که تقش مهمی در سالمت روان مردم ایفا می کنند.

اعتراض به تعطیلی موزه های اروپا

موزه ای که باید آن را خواند
از زمین فوتبال تا خانه ای که مارادونا را 

جاودانه کرد

معتقد است ایجاد خانه - موزه مارادونا آن هم در خانه ای که مدتی زندگی 
کرده، ادای احترام به افســانه ی فوتبال جهان است، کسی که باید درباره ی او 

فراتر از فوتبال دانست.
شــاید به همین دلیل هم در نخســتین تصویری که از این فضا منتشــر 
می کند عکس مارادونای جوان را نشــان می دهد که بر پله ی خانه، آماده برای 
ثبت عکسش نشسته است و می نویسد: »عاشقانه ترین و رویایی ترین روزهای 

زندگی مارادونا برای ستاره شدن شاید در این خانه گذشته باشد.«
لیلــی زندی – موزه دار – که بعد از درگذشــت دیه گــو مارادونا تصاویری 
از خانه موزه او را در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام منتشر کرده بود، 
درباره ی این خانه به عنوان »خانه - موزه یک ورزشــکار« به خبرنگار ایســنا، 
توضیح می دهد: خانه ای که به گفته ی وی احتماال به دلیل گلی که با دســت 
زد و به »دســت خدا« معروف شــد، ناِم این خانه – موزه را نیز »خانه خدا« 

گذاشته اند.   
او می گوید: »این موزه در ســال ۲۰۱۶ در خانه دوران نوجوانی مارادونا در 
بوئنوس آیرس افتتاح شــد؛ یعنی در زمان حیــات دیه گو مارادونا. آن هم در 
خانــه ای که وی و خانواده اش از ســال ۱۹۷۸تا ۱۹۸۱ میالدی در آن زندگی 
می کرده اند و اکنون می توان آن را به حق ترین خانه-  موزه ی در دنیا دانســت، 

چون از شخصی یاد می کند که جهان او را به یاد دارد.
در یک نگاه کلی، ماهیت و فضاهای خانه حفظ شــده، اقدامی که می توان 
آن را مســاله جــذاب خانه-موزه هــا دانســت. تجربه نشــان داده که مردم 
عالقمندند چیزهایی را بینند که به تجربه  ی زیســت شــان در خانه مربوط 
است. آشپزخانه، اتاق خواب، عکس  های خانوادگی، یخچال، پیانو و چیزهایی 

که روح گرم خانه را حفظ کرده اند.«
وی با اشــاره به تاکیدِ برپاکننده  ی موزه مبنی بر این که »سعی کرده تا با 
گردآوری همان وسایل، اصالت را حفظ کند«، ادامه می دهد: عالوه بر آن این 
موزه دربرگیرنده   کلکســیونی است که با محور مارادونا گردآوری شده، یعنی 
شــامل یادگاری  هایی از زندگی و در واقع جهان فوتبالی او از اســناد مکتوب 
و تصاویر تا لباس  ها و جوایز او، در واقع مجموعه ای فراتر از وســایل خانه که 

امری طبیعی است.
او یکــی از رویکردهای خانه - موزه  ها را گردآوری و غنی ســازی  اطالعات 
موزه ای می داند و می گوید: »در این فضاهای موزه ای، نباید تنها به آثار مادی 
خانه اکتفا کنند، بلکه باید داســتان یا داستان  های مارادونا را گرد آورند. برای 
بازدیدکننــده، یکی از جذاب  تریــن آثار موزه ای در این خانــه – موزه، توپ 
پالســتیکی قرمز خط داری اســت که کنار تخت مارادونا گذاشته شده است. 
آن، به طور قطع توپ پالســتیکی کودکی مارادونا نیست )شاید هم باشد( اما 
به رحال یک نشــانه است که چه میزان می  تواند برای کودکان از هر طبقه ای 

گیرا باشد.

این خالقیتی اســت که موزه  دار بکار برده و به اندازه است. داستان سرایی 
نکرده اما نشــانه ی جذابی را به خانه اضافه کرده است، همان طور که حتماً در 

داستان های مارادونا توپ پالستیکی، نقش مهمی ایفا کرده است.«
 ایــن موزه دار یکی از انــواع مهم موزه  ها را »خانه-موزه  هــا« می  داند و با 
بیان این که یکی از گروه  های شــاخص »خانه  - موزه ها« متعلق به مشــاهیِر 
فرهنگ، ادب، هنر، سیاســت و ورزش است، اظهار می کند: »این خانه- موزه 
به نام مارادوناســت و »مارادونا هم، مارادوناســت«؛ دست کم برای هم نسالن 
ما بی نیاز از معرفی اســت. از ســوی دیگر عبارت »مارادونا هم مارادوناست« 
تأکید بر آن بخش از زندگی اوســت که با کلماتی مانند »افسانه یا جادوگر و 
...« در حافظه یا خاطره  جهان )و نه فقط جهان فوتبال(، ماندگار شــده است. 
متعصب، جنگنده و تالشــگر؛ کسی که رســیدن به رؤیا را نشان می  دهد، آن 
را به چنگ می  آورد و پس از آن وقتی که افســانه به افیون می  رسد، افسوس 

را نشان می  دهد.
مــا و جهان نیز در عین باخبری از روزگار او، از داســتان های درونش بی-

 خبریم مانند بی  خبری از درون هر انســان دیگر. اما وقتی می  بینیم که مردم 
کشورش و مردم جهان، چگونه او را یاد می  کنند، می گوییم این افسانه آن چنان 

بر جانِ جهان نشسته که افیون آن را نمی  پراند.«
زنــدی با اشــاره به توجه رو به رشــدی که به ایجاد خانــه - موزه ها طی 
ســال های گذشته در کشور شده است، ادامه می دهد: »از ساختار، چیدمان و 
امور موزه ه ای ایجاد چنین فضاهایی که بگذریم، باید توجه داشــت که مهم-

ترین نکته درباره  ی خانه- موزه  مارادونا مربوط به مارادونا نیست، بلکه مربوط 
به عامل شــکل  گیری این موزه است. مارادونا مدت کمی ساکن این خانه در 
بوئنوس آیرس بوده و بعد از او ساکنین دیگری داشته است اما چرا مارادونایی 
که شصت سال زندگی کرده، خانه ای برای موزه  او انتخاب شده که فقط دو تا 

سه سال ساکن آن بوده است؟
ایــن خانه همزمان با عقد اولین قــرارداِد مارادونا با باشــگاه آرژانتینوس 
جونیورز به وی و خانواده  اش داده شــد. در سال ۲۰۰۸ آلبرتو پرز مدیر سابق 
آن باشگاه، خانه را از زنی که در آن ساکن بوده با هدف تبدیل به موزه مارادونا 
خریــداری می کند و در نهایت در گردآوری وســایل و یادگاری های مارادونا 

تالش و دقت را کرده است.«
وی خانــه – مــوزه مارادونا را یکــی از مهم ترین مکان هایــی می داند که 
بایــد از آن برای کشــور الگو گرفــت و ادامه می دهد: بــرای ایجاد این خانه 
موزه، تالش و ســرمایه گذاری در مســیر فرهنگ، عالقمندی  ها، حفظ میراث 
 و  البتــه ســرمایه  گذاری در راه پاسداشــت افــراد و جریان هــا مورد توجه

 بوده است.
او با اشــاره به این که احداث کننده مــوزه در یکی از مصاحبه های خود با 
اشــاره به آغاز حضور دیه  گو در باشــگاه »آرژانتیوس جونیورز« تاکیده کرده: 
»نمی توانیم معنای دیه  گو را فراموش کنیم، در ســطح جهانی ما را به  خاطر 
او می  شناســند«، می گوید: در واقع پرز عالوه بر اینکه یک کار مهم و ماندگار 
برای کشــور خود انجام داده، بلکه برای خود و اعتبار باشــگاه اش نیز سرمایه  

گذاری کرده است.
زنــدی معتقــد اســت: در صورتی کــه بتوانیم بیشــتر دربــاره ی پرز و 
فعالیت های او اطالعات به دســت آوردیم، شاید بتوان به این سوال نیز پاسخ 
 داد کــه »خودِ مارادونا تا چه میزان در جریان شــکل  گیــری این موزه قرار

 داشته است«.
وی با شــکل گیری مــوزه ورزش را یکــی از اتفاقات خــوب فرهنگی در 
عرصــه  ورزش می داند و ادامه می دهد: با این وجود تا جایی که می دانم بین 
خانه_موزه  هایی ایجاد شــده، هیچکدام متعلق به یک ورزشــکار نیست، بلکه 
بیشتر متعلق به مشاهیر سیاست، فرهنگ و ادب است و به همین دلیل جای 
این نوع مــوزه حداقل موزه ای اختصاصی به نام »جهــان پهلوان تختی« در 
 کشور خالی است. جادوگر فوتبال دنیا و جهان پهلوان ایرانی پایان پر اندوهی 

داشته اند.

خبر

تعدادی از شــاگردان و دوســتان زنده یاد 
حسین دهلویـ  موسیقیدان، آهنگساز و رهبر 
ارکســتر ـ با برگزاری یک مراسم بزرگداشت 
در فضای مجازی، با شرح خصوصیات رفتاری 
و هنری این هنرمند، یاد و خاطرش را گرامی 

داشتند.
به گزارش ایســنا، در ابتدای مراسم علی 
رهبری ـ آهنگســاز و رهبر ارکســتر ـ که از 
شاگردان حســین دهلوی بوده است، درباره 
رابطه خود با ایــن هنرمند فقید توضیح داد: 
اســتاد دهلوی برای من تنها معلم نبود، همه 
چیز بود. آشــنایی من با ایشان مثل یک پدر 
بود. زمانی که ایشان رییس دبیرستان شدند 
مــن آلوده رادیــو و تلویزیــون و برنامه های 
مختلف بودم که البته پول خوبی هم کســب 
می کردیم و مدام به جای مدرســه به دنبال 
ایــن کارها بودیــم. زمانی که ایشــان مدیر 
هنرســتان شــدند، همان اوایل ریاست خود 
مرا به دفترشان خواستند و گفتند که شنیده 
اســت که آقای مفتاح چندین بار مرا جریمه 
کرده اســت و تهدید کرده انــد که اگر دوباره 
مرا در تلویزیون ببینند، از هنرســتان اخراج 

می کنند.
او ادامــه داد: در آن زمــان کیهان بچه ها 
چهارشــنبه ها بعد از ظهر در تلویزیون برنامه 
داشــت و ما تمام هفته با بچه هــا برای این 
برنامه ها تمرین می کردیم که از نظر مدرســه 
این کار ما ممنوع بود. زمانی که آقای دهلوی 
مدیر مدرســه شــد، به من گفتنــد که اگر 
عالقــه دارم می توانم کارهــای بهتری انجام 
دهم. ایشــان گفتند که آقــای فرامزر پایور 
)موســیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر( نیاز 
دارند کســی برای ارکســتر ایشــان نت های 
ســنتور را برای کالرینت و آلتو تبدیل کند. 
در نتیجه استاد دهلوی مرا با آقای پایور آشنا 

کردند.
رهبری دربــاره تأثیر حســین دهلوی بر 
زندگی خــود گفت: یک بار در ۱۳ ســالگی 
ایشــان جمله ای به من گفت که خیلی برایم 
تأثیرگذار بود. ایشان گفتند که علی رهبری، 
آینده درخشــانی خواهد داشت و این جمله 
از طــرف فرد مهمی مانند ایشــان برای من 
بسیار اهمیت داشت. استاد دهلوی بعدها مرا 
به اروپا فرســتاند و پس از بازگشتم به ایران 
مرا برای ریاســت هنرستان موسیقی به آقای 
پورتــراب معرفی کردند. تا همین پنج ســال 
پیش با استاد دهلوی در ارتباط بودم. ایشان 
همیشــه برای من همانند یک پدر مســئول 
بودند. قدر ایشان را آنگونه که باید ندانستند 

و افرادی که نباید جای ایشان را گرفتند.
این موســیقیدان ادامه داد: من و اســتاد 
دهلوی همیشــه بــه صورت تلفنــی ارتباط 
داشــتیم. حدود ۲۰ ســال پیش که رییس 
دولت اصالحات به ایشــان قول ضبط قطعه 
»مانی و مانا« را داده بودند و عملی نشده بود، 
ایشــان خیلی ناراحت بودند. به ایشان گفتم 
که همراه با پسرشــان به اتریش بیایند تا آن 
قطعــه را ضبط کنیم که آمدند و با ارکســتر 
فیالرمونیک اســلواکی ضبــط کردیم. چند 
ســال بعد که به ایران آمدم دیدم که خیلی 
به ایشان ســخت می گذرد و بیشتر ناراحتی 
ایشان بر سر این بود که افرادی سر کار بودند 

که جایگاهی که باید را نداشتند.
او همچنین درباره آثار دهلوی گفت: یکی 

از اقدامات بزرگ حسین دهلوی جدی گرفتن 
تلفیق شعر و موســیقی بود. این اقدام ایشان 
روی من خیلی تأثیر گذاشت و برای همیشه 
بــرای ما به یــادگار خواهد مانــد. همچنین 
ایشــان بســیار منظم بود که این خصوصیت 

ایشان روی من هم مانده است.
از دهلوی درس های زیادی گرفتم

سوســن اصالنی ـ موســیقیدان و همسر 
حســین دهلوی ـ درباره ویژگی های دهلوی 
بیان کرد: دهلوی شــخصیت خاصی داشت و 
از نظر مــن از لحاظ اخالقی، هنر و مدیریت، 
انسان واالیی بود که من درس های زیادی از 

ایشان گرفتم.
او در ادامه درباره چگونگی ازدواج با حسین 
دهلوی توضیح داد: سال پنجم هنرستان بودم 
و اســتاد دهلوی معلم هارمونی، آهنگســازی 
و ارکســتر مــا بودنــد. یــک روز در کالس 
آهنگسازی از شــاگردان خواستند که چهار 
مضرابی به عنوان یکی از فرم های موســیقی 
ایران بســازند. من هم یک چهار مضراب در 
دستگاه شــور ساختم. به کالس رفتم که کار 
خودم را به ایشان نشــان دهم که وقت نشد 
کار من و چنــد نفر دیگــر را ببینند. بعد از 
چند روز مســتخدم هنرستان گفت که آقای 
دهلوی گفته اند به دفتر ایشان بروم و آهنگی 
که ساخته ام برایشان اجرا کنم. من هم گفتم 
می ترســم، چرا در دفتر؟ اینگونه خیلی برایم 
ســخت می شود. مســتخدم مدرسه گفت نه 
اســتاد دهلوی اینگونه گفته انــد بروید. از او 
خواستم میز و پوپیتر هم برایم بیاورند. گفت 
قبال برده ایم. خیلی تعجب کردم که برای یک 
شــاگرد از قبل این اقدام را انجام داده بودند. 
به هر حال با ترس و لرز به دفتر ایشان رفتم. 
به من گفتند بنشــین و قطعــه خود را بنواز. 
دیدم خانمی هم در دفتر نشســته اند و خیلی 
با دقت مرا نگاه می کرد. چهار مضرابم را اجرا 
کردم و آقای دهلوی گفت خوب اســت، پاک 

نویس شود.
اصالنی اضافــه کرد: دیدم کــه آن خانم 
خیلی به من نگاه می کند و می خندد و چون 
نمی دانســتم ماجرا چیســت از دفتر بیرون 
رفتم. ولی بعدها فهمیدم خواهر استاد بوده اند 
و مــرا بــرای ازدواج با اســتاد در نظر گرفته 

بودند. پیــش از آن آقای محمــد میرنقیبی 
)موســیقیدان( که در آن زمان ناظم مدرسه 
بود، به مــن گفته بود که می خواهد به منزل 
ما برود و با پدر و مادرم صحبت کند. من هم 
نمی دانســتم ماجرا چیست و گمان می کردم 
قرار اســت به منزل همه دانش آموزان برود. 
به همین دلیل به هم کالســی هایم گفتم که 
قرار اســت آقای ناظم به خانه هایمان برود و 
صحبت هایی با پــدر مادرهایمان دارند. ولی 
آقــای میرنقیبی به منزل مــا رفته و با پدر و 
مادرم برای ازدواج من با آقای دهلوی صحبت 
کــرده بودند که البته همــه مخالفت کرده و 
گفته بودند اختالف ســنی زیاد است و سن 

من برای ازدواج کم است.
او تصریــح کرد: وقتی به خانه رفتم مادرم 
از من سوال کرد که به نظرت آقای میرنقیبی 
به چه علت به اینجا آمده بود؟ گفتم نمی دانم. 
من سعی می کنم در مدرســه شاگرد خوبی 
باشم. چه شــده؟ گفتند یک نفر از هنرستان 
از تو خواستگاری کرده فکر می کنی کیست؟ 
من هم اسم خیلی ها را نام بردم جز نام استاد 
دهلوی و وقتی گفتند که ایشــان بوده است 
اصال باورم نمی شــد. خالصه بعد از یک سال 

در سن ۱۹ سالگی با ایشان ازدواج کردم.
این هنرمند دربــاره ادامه کار هنری خود 
پس از ازدواج با حســین دهلوی توضیح داد: 
یک ســال بعد از ازدواج، دخترم مهرنوش به 
دنیا آمد و بعد از ســه ســال هاله و هومن. در 
این مدت دیگر با سه تا بچه نمی توانستم ساز 
بزنم. البته مدتی هم خارج از کشــور بودیم و 
دهلوی به کار موســیقی می پرداخت که من 
باید محیط خانه را برای او آرام نگه می داشتم 
چون آن زمان اوج کار ایشــان بود و در حال 
ساخت اپرای خسرو شــیرین، بیژن و منیژه 
و ... بودنــد. زمانی که از اتریــش و آلمان به 
ایران بازگشــتیم ایشــان به مــن گفتند که 
اکنون می توانــم ادامه تحصیــل بدهم و به 
کمک خودشــان و مادرم ادامه تحصیل دادم 
و استخدام فرهنگ و هنر شدم. من از ابتدای 
هنرســتان و حتــی بعد از ایشــان چیزهای 
زیادی در موســیقی یاد گرفتم و زمانی که به 
دانشگاه رفتم و مشــغول به کار شدم کمک 

زیادی به من کرد.

نام استاد دهلوی 
برایم یادآور نظم است

همچنین حســین علیزاده درباره آشنایی 
خود با اســتاد حســین دهلوی گفــت: دوره 
هنرســتان موســیقی بعد از ریاست روح اهلل 
خالقــی، زمانی بود که من تازه به هنرســتان 
رفته و ســال اول بودم. آن زمان تمام اساتید 
هنرستان نه تنها اساتید موسیقی حتی آنهایی 
کــه دروس نظری را تدریس می کردند، وقتی 
سر کالس می آمدند و اسم خالقی را می آوردند 
بغض می کردند؛ زیرا نه تنها یک هنرمند بلکه 
یک دلســوز و عزیز را از دســت داده بودند. 
طبیعــی بود که این نگرانی باشــد که پس از 
ایشــان چه کسی ریاســت را بر عهده خواهد 
گرفت. ولی مســئوالن به خوبی دریافتند که 
جانشین استاد خالقی باید استاد دهلوی باشد. 
من ســال ۱۳۴۳ به هنرستان رفتم که استاد 
دهلوی مدیر هنرســتان بــود؛ دورانی بود که 
فعالیت های استاد دهلوی در رشته آهنگسازی 
و موسیقی شروع به شــکوفایی کرده بود. در 
این ســال ها طبیعی بود که باید به مســائل 
کاری خود می رسیدند و مدرسه را به گونه ای 
اداره می کردند که بتوانند شــاگردانی تربیت 
کنند که بعدها نمونه های خیلی خوبی شوند.

او ادامــه داد: زمانــی که بــرای ورود به 
هنرســتان نزد ایشان آزمون دادم بدون اینکه 
زمینه قبلی درباره ایشــان داشــته باشم او را 
خیلی با جذبه دیدم. اگر ســاده به ایشان نگاه 
می کردی ممکن بود فکر کنی فردی است که 
کمتر مهربان باشــد ولی در مواقع حساس و 
وقتی که مشکلی داشــتی می دیدی که مهر 
یک پدر و معلم را به همراه دارد. سختگیری و 
دقت استاد دهلوی بود که همیشه می خواست 
شاگردان هنرســتان را افراد منظم و هنرمند 
بار بیاورد. ایشان چون مدیر خیلی خوبی بود 
از اساتید خیلی خوبی همانند زنده یاد استاد 
پورتراب و اســتاد فرهاد فخرالدینی دعوت به 
کار کرده بود که ایشــان را در این مســیر به 

خوبی همراهی کردند.
او در پایان گفــت: جوان ها باید بدانند که 
بدترین چیز برای یک هنرمند، این اســت که 
درگیــر کارهای اجرایی شــود و از کار هنری 
خود باز بماند. زمانی که اســتاد دهلوی مدیر 

هنرســتان بود بهترین شــاهکارهای خود را 
خلق کرد. ایشــان کار کسی را کپی نمی کرد 
و خط کاری خود را داشت. هر روز هر گاه هر 
چند هم که زود به مدرســه می رفتیم ایشان 
در آنجا بود و در حال ساخت موسیقی بودند. 
آثاری که ایشــان خلق می کرد جوهره ایرانی 
داشت؛ زیرا از کودکی با موسیقی ایرانی بزرگ 
شــده بودند. دوره مدیریت ایشان هنرمندان 
بزرگ و با ارزشــی تربیت شــدند. ایشان در 
زمینه تدریس هم موفق بودند. ایشان غنیمتی 
بود که به هنرســتان سپرده شــد و امیدوارم 
هنرستان دوباره روزی به آن دوران بازگردد و 
برای این کار افرادی همانند خالقی و دهلوی 
مدیریــت آن را بر عهده بگیرند. هر بار اســم 
ایشان را بر زبان می آورم احساس می کنم که 
بایــد مصمم کار کنم و منظم باشــم؛ همانند 

یک هنرمند واقعی.
دهلوی اهل حسد نبود

احمد پژمان ـ آهنگســاز و موسیقیدان ـ 
نیز درباره حسین دهلوی گفت: آقای دهلوی 
در ارکستر آقای پایور می نواخت و من ویولن 
می نواختم. قرار شــد بــه مناســبت افتتاح 
تلویزیــون اجرایی داشــته باشــیم که اولین 
قطعه اجرایی »ســبک بال« بود کــه از آثار 
خیلی خوب اســتاد دهلوی بود. البته ایشان 
بعدهــا که برای تحصیل بــه آلمان رفتند آن 
را تغییر دادنــد و تا حدودی مدرن کردند که 
من همیشه اولی را بیشتر دوست داشتم. آقای 
دهلوی همیشــه می گفتند ارکســتر خوراک 
می خواهد و خودشــان همیشــه می نوشتند 
و بعدهــا که من هم اضافه شــدم بدون هیچ 
حســادتی مرا تشــویق می کرد و آثارم را به 
خوبی اجــرا می کرد. بهترین قســمت درباره 
آهنگســازی ایشان این بود که همه چیز را از 
موسیقی اصیل ایرانی می گرفت و غرب زدگی 

در آثارش وجود نداشت.
او ادامــه داد: یک بار برای کمک به ســیل 
زدگان پاکســتان به یکی از شهرهای کوچک 
الهور بــرای برگزاری کنســرت رفتیم. مردم 
نمی داستند که کنسرت چیست و فکر می کردند 
که مهمانی است. پس از شروع کنسرت مردم 
شــروع کردند به حرف زدن که آقای دهلوی 
کار را متوقف کرد و به فارســی گفت که چرا 
انقدر حرف می زنند و همه را ساکت کردند. ولی 
وقتی که شــروع کردیم دوباره شروع به حرف 
زدن کردند. ایشــان خیلی مراقب همه چیز و 
همه کسی بود و از نقد خوشش می آمد. او آدم 

سخت گیر و دموکراتی بود.
دهلوی بسیار مدبر بود

در پایان کامبیز روشــن روان اظهار کرد: 
زنده یاد حســین دهلوی را از سالی که وارد 
هنرستان موسیقی شــدم؛ یعنی سال ۱۳۴۰ 
می شناســم. ایشــان را آن زمان بــه عنوان 
مدیــری که بســیار در کار خــود جدی بود 
می شناســم. کارهایی همانند اداره هنرستان، 
انتخاب معلم ها، دروســی که باید می خواندیم 
و حساسیتی که نســبت به انتخاب ساز برای 
ما داشــتند و اینکه هنرجویان به بهترین نحو 
آموزش ببینند. ایشان بسیار سختگیر و مدبر 
بودند. ایشــان را به عنوان یکی از برجســته 
ترین هنرمندان موســیقی می شناسم؛ چون 
در عین اداره دبیرســتان رهبری ارکستر صبا 
 را بــه عهده داشــتند و ایــن کار را به خوبی

 انجام می دادند.

شاگردهای دیروز و استادهای امروز موسیقی تشریح کردند

حسین دهلوی چگونه هنرمندی بود؟
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شركت سهامي  برق منطقه اي كرمان

شــرکت ســهامي  برق منطقه اي کرمان )به عنوان دســتگاه مناقصه گزار( درنظر دارد ارزیابي کیفي به منظور مقاوم سازی و بهسازی 
لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیلی در پست برق 230/132/20 کیلوولت شهاب 
به شماره ثبت 2099001406000033 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از 
دریافت اســناد و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
لذا از کلیه شــرکتهاي واجد شــرایط مرتبط با موضوع فوق الذکر که مایل به شــرکت در ارزیابی کیفی هستند به شرح ذیل دعوت 

مي گردد.
- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 99/9/9. 

- آخرین مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابي کیفي از سامانه: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ 99/9/12.
- آخرین مهلت بارگذاری اسناد به همراه اسناد و مدارک درخواستي حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز شنبه

 مورخ 99/9/29.
- بابت دریافت اسناد ارزیابي وجهي اخذ نخواهد شد.

- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد.
به مدارک و اســناد فاقد امضاء، مخدوش و غیر مســتند بارگذاری شــده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از بررسی اسناد و مدارک 
بارگذاری شــده در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهي است 

بارگذاری مدارک هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
و  www.krec.co.ir ،http://iets.mporg.irآدرس هــای بــه  اینترنتــي  ســایت  در  آگهــي  ایــن  ضمنــاً   - 

 WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مي باشد.
م/الف:۳۵۳۷

تاریخ چاپ نوبت اول:99/09/08
تاریخ چاپ نوبت دوم:99/09/09

)نوبت دوم(

روابط عمومی شركت سهامي  برق منطقه اي كرمان

 
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي 

كیفي )فشرده( یك مرحله اي شركت ملی صنایع پتروشیمی
شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی)سهامی خاص(

شــرکت پژوهش و فناوري پتروشــیمي در نظر دارد مناقصه راهبري، تعمیر و نگهداشــت 
ســت آپ ها و واحدهاي نیمه-صنعتي ستاد و مراکز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت برگزار نماید. )شــماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2099090260000024( کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از 
طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اســناد مناقصــه: متقاضیان مي توانند از ســاعت ۸:۰۰ صبح روز یکشــنبه 
تاریــخ 1399/09/09 تا ســاعت ۱۹:۰۰ روز یکشــنبه تاریــخ 1399/09/16 بــا واریز مبلغ 
500.000 ریــال بــه شــماره حســاب IR 960100004001045404016095 با شناســه واریز 
365105374295110860000000000134 نزد بانک مرکزي به نام شرکت پژوهش و فناوري 
پتروشیمي، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( براي دانلود اسناد اقدام 

نمایند. 
مهلت زماني ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ 1399/09/30

زمان بازگشــایي پاكت هاي ارزیابي كیفي: از ســاعت ۸:۳۰ صبح روز دو شــنبه تاریخ 
1399/10/01

زمان و محل بازگشــایي پاكت هاي الف، ب و ج: ســاعت ۱۲:۰۰ روز یکشــنبه تاریخ 
1399/10/07- تهران- نشاني مناقصه گزار

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجــاع کار: 5.439.800.000 ریال )تضامین قابل قبول یکي از 

تضامین معتبر در آیین-نامه 
مي باشد(

توضیحات: 
 - اطالعــات بیشــتر و نمونــه فــرم ارزیابــي کیفي بر روي ســایت شــرکت بــه آدرس

 www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 
- پاکت پیشنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابي کیفي )۵۵ 

امتیاز( را کسب نماید.
- الزم اســت مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل 
از جلسه بازگشایي پاکات ارزیابي کیفي به آدرس تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان 
شیرازجنوبي- کوچه سرو- پالک ۲۷- دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 

)021-88607072
- مدت اعتبار پیشنهادات ۹۰ روز مي باشد.

- چنانچه قباًل عضو ســامانه ستاد نشده اید، جهت انجام مراحل عضویت با شماره هاي: مرکز 
تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرمایید و یا 

به آدرس اینترنتي سامانه مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/9/9

           روابط عموميتاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/9/10

)نوبت اول(

كد فراخوان: 29/229/266
شماره مجوز: 4997. 1399


