
مدیر کل یونسکو، در پیامی به مناسبت ثبت نوروز در 
میراث جهانی ناملموس، گفت: نوروز می گوید که گذر 

زمان فرصتی برای ساختن پل میان انسان هاست.
به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، »اودری ازوله« 
در این پیام که به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت دهمین 
سالگرد ثبت نوروز در فهرست میراث فرهنگی معنوی یونسکو 
منتشر شده ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به همگان آورده 
است: نوروز آغاز سالی نو و طلیعه بهار است. در حالی که همه 
ما مشتاقانه روزهای گرم تر و بیداری دوباره طبیعت را انتظار 
می کشیم، خوشحالم که شما در شهر جذاب تهران، این رویداد 
را با اجرای موسیقی و نمایش های دیگر جشن می گیرید که 
در واقع پرتوی است از غنای تجلیات فرهنگی که به زندگی 
میلیون ها نفر در ایران می تابد، میراث مشترکی که در گستره 
آسیای مرکزی، و جنوب و غرب آسیا نیز جشن گرفته می شود.

وی در این پیام می افزاید: نوروز نماد برجسته ای است از 
اهمیت میراث فرهنگی معنوی که نسل به نسل منتقل می شود 
و به برگزارکنندگان آن هویت و پیوستگی می دهد. ترانه ها، 
رقص ها، افسانه سرایی ها، آیین ها و بازی های سنتی و جمع شدن 
بر سفره خوردنی های جشن های نوروزی شاهد زنده ای است از 
تنوع خالق که ارزش های صلح، همبستگی میان نسل ها و درون 
خانواده ها، درک متقابل و روابط خوب بین همسایگان را ترویج 

می کند.
دوستی  است:  یادآورشده  پیام  این  در  یونسکو  کل  مدیر 
گرفته  جشن  نوروز  آن  در  که  کشورهایی  میان  هم جوارانه 
می شود، این امکان را فراهم ساخت تا نوروز در سال 2009 
قرقیزستان،  ایران،  هند،  آذربایجان،  توسط  مشترک  طور  به 
پاکستان، ترکیه و ازبکستان در لیست میراث فرهنگی ناملموس 
میراث  از  حفاظت  برای   2003 کنوانسیون  تحت  بشریت، 
فرهنگی ناملموس ثبت شود و در ادامه به افغانستان، عراق، 
قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان در سال 2016 گسترش 

یابد.
به گفته وی این ثبت نتیجه تالش ها و همکاری های طوالنی 
میان این کشورها بوده و نشان دهنده تمایل مشترک برای به 
رسمیت شناخته شدن نوروز توسط جامعه بین المللی است. 
این امر همچنین راه را برای تصویب قطعنامه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن 21 مارس به عنوان 
روز بین المللی نوروز هموار کرد. مطمئنم که رونمائی از »تمبر 
جهان نوروز« نقش مهمی در تعمیق بزرگداشت جشن های نوروز 

خواهد داشت و شما امروز از آن لذت خواهید برد.
»اودری ازوله« درادامه این پیام تاکید دارد که نوروز، با تنوع، 
عمق و غنایش، در واقع فرصتی است که می باید همه ما را به 
هم نزدیک تر کند. جشن های مشترک نوروزی، مردمانی را با 
فرهنگ ها، ملیت ها، ادیان، مناطق و زبان های گوناگون با هم 
متحد می کند که از این راه به پیوستگی های مشترک خود پی 

می برند.
به گفته وی مراسم نوروز از نظر روحی باز و دربرگیرنده همه 
است و یک نقطه ورود برای همه افراد از سنین مختلف برای 
برقراری تماس و ارتباط با دست اندرکاران و جوامع در چارچوب 

یک جشن فراهم می سازد.
 ثبت و جشن نوروز در یک نگاه

به گزارش ایرنا، هشتم مهرماه 13۸۸ آیین باستانی »نوروز« با 

عضویت هفت کشور و با عنوان یک پرونده  مشترک در فهرست 
میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید. پرونده ای مشترک با 
و همکاری کشورهای جمهوری  ایران  و مدیریت  درخواست 
آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان که آن 
سال به عنوان سومین اثر در فهرست میراث ناملموس جهانی و 

نخستین اثر ناملموس ایرانی در این فهرست جهانی ثبت شد.
سران  آن،  در  که  است  همایشی  نام  نوروز  جهانی  جشن 
کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند گردهم می آیند و این 
آیین باستانی را گرامی می دارند. این گرامیداشت در روزهای 
نوروز انجام می شود و کشورهای صاحب نوروز بیشتر کشورهای 
جنوب غربی آسیا، آسیای میانه، قفقاز، شبه قاره هند و بالکان 
در آن شرکت می جویند و هر ساله یکی از این کشورها میزبان 

جشن جهانی نوروز است.

جشن نوروز به عنوان باستانی ترین جشن تمدن بشری در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. بنابر 
مدارک تاریخی بدست آمده، در زمان هخامنشیان نمایندگانی 
از اقوام مختلف در شهر پارسه گرد می آمدند و این روز را جشن 

می گرفتند.
نوروز را در بیشتر کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، 
ایران،  در  از جمله  می گیرند  بالکان جشن  و  هند  قاره  شبه 
افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، 
قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و کردستان عراق.

جغرافیای پهناور جشن نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت 
در نیمکره شمالی و پیشینه باستانی آن و تأکید این جشن بر 
نوع دوستی و مهرورزی در میان جهانیان، باعث توجه سازمان 

ملل و دیگر کشورها به نوروز شد.

6فرهنگی

 وزیر ارشاد:

کارنامه فرهنگ و هنر ایران درخشان است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در 40 سال اخیر اتفاقات مختلفی در 
حوزه هنرهای ایران زمین رخ داده و در هر حوزه تحول های بسیار خوبی 
ایجاد شده به گونه ای که کارنامه ای درخشان در حوزه فرهنگ و هنر رقم 

خورده است.
به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی جمعه شب در آیین بهره بردای از تاالر بزرگ 
لیان در بوشهر افزود: در هنرهای نمایشی کشور در سال 5۸ تنها 230 اجرا داشته 

که این شمار در سال 96 به هفت هزار اجرا رسیده است.
وی یادآورشد:در حوزه آوایی و موسیقایی نیز در سال 5۸ شمار اجراها 400 بوده 

که شمار آن در سال 96 به هفت هزار اجرا رسید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در حوزه هنرهای تجسمی نیز شمار نمایشگاه 
ها در سال 63 تنها 700 نمایشگاه بوده که این شمار در سال گذشته به سه هزار و 

۸00 نمایشگاه رسید.
صالحی اظهارداشت: این آمارها نشان می دهد ایران در حوزه هنر طی این چهار 
دهه گام های بسیار خوبی برداشته که در این بین یکی از کمبودها و نواقص موجود 
کمبود زیرساخت ها در حوزه هنر است. صالحی تاکید کرد: در راستای توسعه 
زیرساخت ها باید امکانات عمومی به سمت خدمت به ارتقا سرانه فرهنگ و هنر 
پیش برود. وی ادامه داد: باتوجه به سرانه پایین فضای فرهنگی و هنری در سطح 
کشور این فضاها نیازمند توسعه هستند. صالحی افزود: سرانه های کشور در فضاهای 

مختلف اگر کم است در حوزه فرهنگ این فضا بسیار ناچیز است.
وی گفت: با اینکه سرانه فضای سبز، آموزشی و ورزشی به ترتیب 11، 5 و بیش 

از یک متر است سرانه فضاهای فرهنگی و هنری کشور هنوز سانتیمتری است.
صالحی اظهار داشت: کل مرکزهای فرهنگی کشور شامل مجتمع ها، تاالرها، خانه 
های هنر کمتر از 500 مرکز است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هم اکنون 
هر یک و نیم مترمربع فضای فرهنگی و هنری کشور در اختیار 3۸ نفر است که 
این خود نشان از سرانه پایین و سانتیمتری فضای فرهنگی کشور است. وی افزود: 
در گذر زمان شهرها دریافتند که نیازمند فضای سبز هستند زیرا این فضا دریچه 
تنفس جسم است در این میان فضاهای فرهنگی و هنری نیز به عنوان دریچه تنفس 
روح نیازمند توجه ویژه است. صالحی ادامه داد: هنرمندان چنانچه فضای مورد نیاز 

نداشته باشند تا فضای وجود خود را دریابند روح جامعه بیمار شده و آزار می بیند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهارداشت: استان بوشهر در تاریخ چند 

هزار ساله تاریخی خود همواره دریچه ارتباط ایران و جهان بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ایران از این دریچه به جهان وصل شده و 
استان بوشهر عالوه بر پیشتازی تاریخی در حوزه مقاومت در عرصه های نشریات، 

چاپخانه ها، مدرسه ها و سایر حوزه ها نیز سرآمد بوده است.
وی افزود: استان بوشهر که همواره مهد فرهنگ بوده و هست یکی از کانون های 

مهم و اصلی فرهنگ و هنر ایران زمین بوده است.
صالحی گفت: بوشهر در حوزه های مختلف هنرهای موسیقی و آوایی کانونی برای 
ترنم ایران بوده است. وی یادآور شد: اینکه شعرهای خیام را از خراسان با ترنم دریا 
بنوازی و آن را جهانی کنی خود از هنرهای برجسته هنرمندان استان بوشهر است.

صالحی ادامه داد: در عصر جدید نیز تلفیق و ترکیب های آواهای جدید با سبک 
های گذشته بخوبی در استان بوشهر نمایان است. وی گفت: معماری استان بوشهر 
که ترکیبی از معماری های برون گرای شمال و درون گرای کویر است نشان دهنده 

هنر این مرز و بوم است.
وزیر ارشاد با اشاره به تفاهمنامه این وزارتخانه با استانداری بوشهر گفت: این 
تفاهمنامه که در سال گذشته منعقد شد اقدامی مهم در حوزه توسعه زیرساخت 
های حوزه فرهنگ و هنر استان بوشهر بوده که یکی از جلوه های آن افتتاح تاالر 

بزرگ لیان در بوشهر است.
وی اظهارامیدواری کرد در سفر قریب الوقوع رییس جمهوری به استان بوشهر 
مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر که مقدمات آن در تهران انجام شده است در این 

سفر نهایی شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر یک روز خود به استان بوشهر افزون بر دیدار 
با سه هنرمند پیشکسوت این استان تاالر چنده منظوره لیان با ظرفیت 700نفر و 

اعتبار 150 میلیارد ریال را نیز افتتاح کرد.

دو کتاب داستان ایرانی منتشر شد
داستان های »و چشم هایش کهربایی بود« نوشته مهری بهرامی و »گیسیا« 

نوشته غنچه وزیری منتشر شد.
به گزارش ایسنا، کتاب  »و چشم هایش کهربایی بود« نوشته مهری بهرامی در 
151 صفحه، با شمارگان 550 نسخه و قیمت 15 هزار تومان توسط نشر هیال 

منتشر شده است.
بخشی از متن کتاب که در پشت  جلد آمده است: قابله ناامید چمباته زد کف 
چاه. دیگر دنبال دست های سوگل نمی گشت. حشره های کوچک یکی یکی می آمدند 
چشم در چشم خیره نگاهش می کردند. دختر و پسر بودنشان را می دید از الی 
پاهاشان. چشم هاشان آشنا بود. می خواستند رازشان را بگویند اما قابله دست هاش را 
بیشتر فشار داد روی گوش هاش تا نشنود و جیغ می کشید. زور زدن هاش بی فایده 
بود، صداش درنمی آمد. همه شان با هم قصه شان را فریاد می زدند میان اووه اووه شان. 
قابله هنوز جیغ می زد و گوش هاش را گرفته بود دودستی. یکباره همه شان آرام 
شدند. دورتادور دیواره چاه زن هایی دور قابله حلقه زدند و هرکدام حشره ای هم شکل 
خودشان را بغل گرفتند. قابله زن ها را شناخت مخصوصا زن چشم عسلی را که 
داشت قهقهه می زد و از چشم هاش اشک هایی به رنگ عسل می ریخت. خواست به 
زن نزدیک شود اما تا گردن فرو رفته بود در خوناب. زن حشره چشم عسلی اش را 
پرواز داد رو به در چاه و قهقهه زنان، در حالی که نیمی از چاه پر شده بود از اشک 

چشم هاش و گرفته بود روی خونابه ها را فریاد می زد:»آب روان، آب روان...«
همچنین »گیسیا« نوشته غنچه وزیری در 231 صفحه، با شمارگان 660 صفحه 

و قیمت 21 هزار تومان توسط همین نشر منتشر شده است. 
از متن کتاب که در پشت  جلد آمده است: گیسیای بدون گیس را  بخشی 
نمی شناخت. چه بر سر آینه آمده بود؟ صدای موسیقی بلند شد و همزمان صدای 
جیغ و شادمانی آمد. گیسیا آینه را برداشت و به اتاق پذیرایی برد. آن را به جای 
آینه ای که امانت داده بود گذاشت و روبه رویش ایستاد. موهایش را باز کرد. سرش 
را پایین گرفت و آرام چرخاند: »گر من سخن نگویم در وصف روی و مویت/ آینه ات 
بگوید پنهان که بی نظیری.« سرش را چرخاند و موهایش در هوا رقصید: »آینه، ای 
آینه، چه ت شده؟ پس کو نقش راستم؟« همراه با چرخاندن سر خودش هم چرخید. 

چرخید و موهایش در هوا تاب خورد. چرخید و موهایش با او رقصید.

اخبار
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»روزگاری هامون« به جشنواره کانادایی رسید
فیلم مستند »روزگاری هامون« به کارگردانی محمد احسانی در دهمین حضور بین المللی خود در جشنواره »مستندهای آب« در کشور کانادا به نمایش درمی آید. به گزارش ایسنا، این فیلم در هشتمین جشنواره بین المللی »مستندهای آب« که از 
تاریخ 21 تا 24 مارس )اول تا چهارم فروردین( در شهر تورنتو کانادا برگزار می شود به روی پرده می رود. »روزگاری هامون« در روز جهانی آب و در تاریخ 22 مارس در بخش "تأثیر آب: چه اتفاقی می افتد اگر به اندازه کافی آب وجود نداشته باشد" 

به نمایش گذاشته می شود. احسانی کارگردان این مستند با محوریت قرار دادن تاالب بین المللی هامون، خشک شدن این دریاچه و تأثیر آن بر زیست محیط و زندگی مردم سیستان و بلوچستان را به تصویر کشیده است.

 پیام یونسکو به مناسبت ثبت جهانی نوروز؛

گذرزمان فرصتی برای ساختن پل میان انسان هاست

گزارش یک روز بد!

خشایار الوند در مراسم تشییعش هم مردم را خنداند

سینماست.  خانه  و  سینماگران  همه  برای  ناگواری  و  سخت  روز  »امروز 
امروز روز بد فیلمنامه نویسان سینمای ایران و از روزهای ناخوشایند همه 
تماشاگران کارها و آثار خشایار الوند است. هیچ کس انتظار نداشت خشایار 
الوند به این زودی ما را ترک کند. انتظار نداشتیم به عزای کسی بنشینیم که 
همواره لبخند بر لب داشت و دوست داشت مردم بخندند. او در سخت ترین 

روزهای عمرش دوست داشت مخاطبانش لبخند بر لب داشته باشند.«
به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر خشایار الوند، فیلمنامه نویس شناخته شده 
کشورمان حدود ساعت 10:10 صبح شنبه - 11 اسفند ماه - در محل خانه سینما واقع 
در خیابان وصال آغاز شد و کامران ملکی که همراه با بهروز رضوی، اجرای این مراسم 

را بر عهده داشت، مراسم را با جمالت باال آغاز کرد.
در این مراسم چهره هایی چون سیروس الوند، منوچهر شاهسواری، همایون اسعدیان، 
کیومرث پوراحمد، سروش صحت، بهروز شعیبی، ابوالفضل پورعرب، بهروز رضوی، برزو 
ارجمند، نسرین نصرتی، مهدی فرجی، مجید مظفری، احمد مهران فر، مجتبی جباری، 
مسعود ده نمکی، مسعود رایگان، مجید زین العابدین )مدیر شبکه یک(، علی مسعودی، 

سعید پیردوست، عزیزاهلل حمیدنژاد و حسین پاکدل حضور داشتند.
بهروز رضوی، گوینده رادیو در این مراسم اظهار کرد: ما داغ کسی را دیدیم که 
سال های سال باعث و بانی خنده های ما بود. شاید این حرف را برای بسیاری گفته 

باشند اما او واقعاً سلطان خنده بود.
وی اضافه کرد: آیا کسی چهره او را بدون خنده به یاد دارد؟ در نبودش چه می توان 
کرد جز غصه خوردن و قدر هم را دانستن. الوند در دامن سینما بزرگ شد و با همه 

هنرمندان قدم به قدم از کودکی راه آمد همه خاطرات خوبی با او دارند.
رضوی گفت: او فکر می کرد عید امسال چطور مردم را بخنداند وگرنه او مشکلی 
نداشت هیچ نگرانی ای نداشت. سکته اش از غم و غصه نبود او از فشار کار از پا درآمد. 

از بس به مردم فکر کرد از فکر کردن به خود غافل ماند.
این مجری رادیو در پایان سخنانش شعری خواند و گفت: شاید اگر کسی آن وقت 

شب بیدار بود چنین اتفاقی رخ نمی داد ولی از تقدیر و اجل هم نباید غافل شد.
در ادامه کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما و تلویزیون در سخنانی اظهار کرد: من 
خشایار را آنقدر نمی شناختم و او را بیشتر از طرف برادرش می شناختم و در مراسم ها 
دیده بودم. در واقع او را بیشتر از طریق سریال »پایتخت« می شناختم که مردم آن را 

می دیدند و دوست داشتند.
او یادآور شد: آقای ملکی گفت امروز روز بدی است، مگر روزهای پیشین ما خوب 
بوده است؟! ما سال ها نمی خندیدم، چون در برهه های حساسی بودیم. در این میان 
خشایار الوند به نوعی با همه متفاوت بود که سعی می کرد مردم را در سختی ها بخنداند. 

امروز باید حسرت بخوریم.

بابک صحرایی، شاعر نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در سخنانی خاطرنشان 
کرد: مرگ برای خود انسان رهایی و آرامش و برای ما جامانده ها مصیبت است. امروز 
روز درگذشت مردی است که با همه آثارش لبخند را به مردم هدیه کرد. این حجم از 
مردمی که اینجا آمده اند نشان می دهد که مردم هنرمندان واقعی خود را می شناسند.

او ادامه داد: قطعاً داغ رفتن خشایار الوند التیام پذیر نیست، چون جایگزینی ندارد. ما 
اطمینان داریم او در آغوش مهر خداوند جای گرفته است.

عزت اهلل ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما نیز در این مراسم عنوان کرد: هرچه سعی 
کردم کلمه مرحوم را بگویم نمی توانم. او فردی بود که همیشه لبخند بر لب داشت 
و تا آخرین ساعات به فکر شاد کردن دل مردم بود. هیچ کدام فکر نمی کردیم امروز 

بخواهیم او را تشییع کنیم.
او افزود: قرآن می گوید ما همه مردگان متحرک هستیم و وقتی می میریم زنده می 
شویم. امروز ما اینجا جمع شده ایم تا در کمال ناباوری یکی از خدمتگزاران واقعی و بدون 
ادعا را تشییع کنیم. همه وجود او برای شاد کردن دل مردم بود، شاید به این دلیل که 
مردم بیشتر به شادمانی نیاز داشتند. الوند به این فکر بود و بدون ادعا این کار را می کرد.

ضرغامی با بیان اینکه »هیچ کاری پرثواب تر از شاد کردن دل مردم نیست«، اظهار 
کرد: الوند یک هنرمند تمام عیار باسواد، باسلیقه، با ذوق و آشنا به کار تیمی بود. 
میلیون ها نفر از مردم سال ها پای کارهای او نشستند. او خودش هم فردی اهل حال 
بود و خنده زیبای او همیشه بر لبانش بود. برخی را با یک َمن عسل هم نمی توان خورد، 

اما برخی هم مثل خشایار هستند و پر از انرژی و همیشه متبسم اند.
از  او  کرد:  اظهار  در سخنانی  نیز  فیلمنامه نویس  اسفندیاری،  عبداهلل  همچنین 
ستون های کانون فیلمنامه نویسان و فردی دلگرم کننده بود. پیام درگذشت او بسیار 
تکان دهنده بود. من از طرف کانون فیلمنامه نویسان این اتفاق ناگوار را تسلیت می 

گویم.
در ادامه سیروس مقدم، کارگردان مجموعه سریال های »پایتخت« که خشایار الوند 
نویسندگی آنها را بر عهده داشت، خاطرنشان کرد: نمی دانم چه بگویم. من 10 سال با 
خشایار و تیم »پایتخت« فعالیت داشتیم و این 10 سال فراتر از همکاری بود. ما هنوز 
نبودش را باور نمی کردیم و صبح فکر می کردیم در دفتر او باز می شود و او به مراسم 

خواهد آمد و هنوز شوکه هستیم.
او بیان کرد: همه تالش خشایار این بود که خوب زندگی کند و عاشق همسر و 
فرزندانش بود. روز آخر خیلی سرحال، شاداب و خندان بود. او 60 صفحه اول فیلمنامه 
را به محسن تنابنده تحویل داد و قرار بود روز بعد کار را ادامه دهیم. ما نمی توانیم این 
اتفاق را هضم کنیم و تنها چیزی که می توانم بگویم روحیه و پشتکار خوب او بود و 
اینکه نسبت به مسئولیتی که قبول می کرد تعهد داشت. کسی از میان ما رفت که 
جانشین ندارد. یک رکن اساسی از فیلمنامه نویسان کشور رفت که به اوج پختگی 

رسیده بود. من خیلی دوست دارم امشب بخوابم و صبح بلند شوم ببینم اتفاقی نیفتاده 
است.

امیرمهدی ژوله، فیلمنامه نویس که تجربه سال های همکاری با خشایار الوند را در 
کارنامه حرفه ای خود دارد نیز بیان کرد: پیمان قاسم خانی شب روزی که الوند فوت کرد 
با من تماس گرفت و گفت من خیلی از این چیزها سر درنمی آورم، ولی می گویند خیلی 

از اینها که دچار ایست قلبی می شوند ممکن است در پزشکی قانونی به هوش بیایند.
او خطاب به خشایار الوند گفت: چرا این فیلمنامه آخری که نوشتی اینقدر کوتاه 
بود؟ نمی توان فردی را معرفی کرد که کلی آرزو برای خانواده و خودش و کارش دارد و 
بعد پرده دوم، قهرمان را بکشی. تو درباره الی را دیدی و گفتی پاهام لرزید از تصور آن 
کودک و آیا پاهایت نلرزید که پسرت به دوستانت زنگ بزند و بگوید سالم عمو پدرم 
ُمرد؟ چرا این فیلمنامه اینقدر سوراخ دارد؟ مگر وقتی می خواهی چنین فیلمنامه ای 

بنویسی نباید دکتری المانی چیزی به مخاطب نشان دهی؟
ژوله در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: الوند خیلی عاشق مادرش بود و 

می گفت مادرم خیلی هوای ما را دارد.
این نویسنده اظهار کرد: من خدمت آقای ضرغامی ارادت دارم و تجربیات خوبی در 
زمان ایشان داشتم. اکنون خواسته ای دارم اگر تلویزیون بخواهد مراسمی برای الوند 
برگزار کند، من و محراب و پیمان قاسم خانی ممنوع التصویر هستیم. امیدوارم ترتیبی 

بدهند ما بتوانیم حضور داشته باشیم و دلمان این وسط نسوزد.
این جمله ژوله با تشویق های مردم مواجه شد.

محسن امیریوسفی، کارگردان سینما نیز گفت: باید گفت خشایار عزیز خداوند تو را 
رحمت کرده است به خاطر لبخندهایی که بر لب مردم نشاندی پس به فکر ما باش و 
سفارشمان را بکن. بازیگر پایتخت جمله ای دارد که می گوید من باختم بد هم باختم 

ولی خشایار عزیز تو بردی.
علیرضا غفاری، مجری تلویزیون در این مراسم با خواندن ابیاتی گفت: من نمی فهمم 

چرا اینقدر عمر شادی و شادی آفرینی کوتاه و عمر غم دراز است.
الهام ایمانی، همسر خشایار الوند نیز در سخنان کوتاهی گفت: ممنون از تشریف 
فرمایی شما همانطور که خشایار دوست داشت همه چیز باشکوه برگزار شد. او حرف 
ناگفته ای داشت که می خواست در جشن دنیای تصویر بیان کند اما نشد او می خواست 
از سه استاد خود تشکر کند اولین استادش سیروس الوند برادرش بود مهران مدیری 
و سیروس مقدم نیز از دیگر افرادی بودند که او دوست داشت از آنها تشکر کند از شما 

ممنونم که او را همراهی کردید.
سیروس الوند، برادر خشایار الوند و کارگردان نیز در حالی که اشک می ریخت پای 
تریبون حضور یافت و اظهار کرد: خاطرم می آید او در زمانی که متولد شد بسیار زیبا 
بود. او خیلی عاشق همسرش بود. من در زمان عروسی او به اندازه عروسی خودم لذت 
بردم. تصویر بعدی که در ذهنم است در اتاق احیاست که چند دقیقه شوک دادن به 
او طول کشید. عکس بعدی تصویری است که پارچه را از روی او کنار زدند تا من 
شناسایی کنم. بعد از پزشکی قانونی یک نفر وقتی فهمید او نویسنده پایتخت است از ما 
خواهش کرد که سنگ قبرش را بسازد و گفت با پایتخت خاطرات بسیاری دارد. گفته 
این مرد برای ما خیلی ارزشمند است.  داریوش الوند، برادر دیگر خشایار الوند خاطراتی 

طنز از او را بر زبان آورد که حاضران در مراسم تشییع را به خنده انداخت.
او سپس گفت: ما با هم بزرگ شدیم و من در تمام مدت 30 سالی که ایران نبودم با 
او و نامه هایش زندگی کردم خشایار رفیق، برادر من بود، محبوبیت او امروز باعث افتخار 
من است تا شهرت او و امیدوارم شما با دعای خیر خود بتوانید رسالتی را که او درباره 

همسر و فرزندانش داشت محقق کنید.
منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما در این مراسم تصریح کرد: بهاری 
دلنشین در این دم دمای بهار رفت. یکی از زیبایی های زندگی برای من و بسیاری از 
سینماگران الوند است وقتی می گویم الوند از یک خانواده و اصالت حرف می زنم از 
این خانواده جز مهر و دوستی هیچ برنمی آید. ماندگاری خانواده الوند و جوان از دست 

داده شان )خشایار( به ما می گوید زندگی در این خاک و بوم همچنان مقتدرانه است.
مراسم خواندن نماز میت بر پیکر الوند در خانه سینما برگزار شد و پس از آن وی را 

به سوی خانه ابدی اش در بهشت زهرا )س( بدرقه کردند.


