ادب و هنر

سه شنبه  8مهر1399
11صفر .1442شماره 20487

ادبی

«مربای شیرین» مرادیکرمانی
شنیدنی شد
کــتــاب«مــربــای شیرین»
هوشنگ مرادیکرمانی با
صــدای حسنعلی کرمی
منتشر ش ــد .بــه گ ــزارش
ایسنا ،ایــن کتاب با زمان
دو ساعت و ۲۴دقیقه در
سایت «نوینکتاب» منتشر
شده است .در خبر انتشار
ای ــن کــتــاب مـیخــوانــیــم:
«مربای شیرین» از جمله داستانهای جذاب
هوشنگ مرادیکرمانی است که عنوان کتاب
برگزید ه کتابخانه بینالمللی مونیخ آلمان را نیز،
در سال  ۱۹۹۹کسب کــرد .مرضیه برومند در
سال ۱۳۸۰فیلمیسینمایی رابراساسداستان
«مربایشیرین» ساخت.انتخابموسیقی،میکس
و مسترینگ این اثر را بهنام کالهبخش برعهده
داشــتــه اســـت .کــتــاب «مــربــای شــیــریــن» بــرای
نخستینباردرسال ۱۳۷۷توسطانتشاراتمعین
منتشرشدوتاکنون ۲۸بارتجدیدچاپشدهاست.

شیراز نامزد پایتخت
کتاب جهان شد
شهردار شیراز اعالم کرد :با توجه به پشتوانه غنی
شیراز در حــوزه فرهنگ ،ایــن کالنشهر نامزد
کسب عنوان پایتختی کتابجهان خواهد شد .به
گزارش ایرنا ،حیدر اسکندرپور در نشستی خبری
کهبهمنظورمعرفیطرحهایکتابوکتابخوانی
شیرازبرگزارشد،گفت:شیرازشایستگیداردکه
درسطحجهانیبهعنوانپایتختکتاببدرخشد.
با پشتوانه ادبی و ایجاد زیرساختها ،امید داریم
که این افتخار برای شیراز کسب شود و چنانچه
این اتفاق امسال میسر نشود ،گامهای بلندی
را بــرای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی
برخواهیم داشت .اسکندرپور با اشاره به اینکه
پایتختی کتابجهان مسیری بــرای رسیدن به
فرصتهای جدید بــرای تــرویــج کتابخوانی
است ،رویکرد مجموعه شهرداری را در سال 99
اختصاص تمام مراکز فرهنگی و تفریحی شهر،
از جمله فرهنگسراها ،بوستانها و ...به کتاب و
کتابخوانیبیانکرد.

درگفتوگویخراسانباپروفسورمهدیمحقق،بهمناسبتروزبزرگداشتمولوی مطرحشد

مصادرهکنندگان موالنا ،عاجز ازخواندن یک بیت «مثنوی»!
اکرم انتصاری  -اگر ایرانی باشید ،موالنا را
میشناسید؛اگرغیرایرانیهمباشید،بهاحتمال
زیاد موالنا را میشناسید .ترجمه اشعار مولوی
که در غرب بیشتر او را به نام رومی میشناسند،
بهعنوان یکی از محبو بترین و پرفرو شترین
مجموعه هــای شاعران در ینگه دنیا شناخته
میشود؛ پس عجیب نیست که برد پیت ،بازیگر
سرشناس هــالــیــوودی و دیگر همصنفانش،
به خوبی او را بشناسند و شعر موالنا را روی
بازوی خود بنویسند! موالنا یکی از شهریاران
شعر فارسی است که اگر میلیو نها روز دیگر
از کوچ او بگذرد ،باز هم زنده است و فراموش
نخواهد شد .طی سالهای گذشته ،کشورهای
مختلفی قصد مصادره مفاخر فرهنگی و علمی
کشورمان را داشتهاند .ترکیه یکی از سردمداران
این مصادره های فرهنگی اســت و در یکی از
جدیترین حرکتهای خود ،با روشهای

مختلف ،مشغول مــصــادره موالناست .امــروز
 8مهر ماه ،به مناسبت روز بزرگداشت موالنا،
به چگونگی مقابله با ایــن مــصــادره فرهنگی
پرداختیم و ضمن بررسی آن ،به سراغ پروفسور
مهدی محقق ،اندیشمند نامدار ایرانی رفتیم و از
او درباره معرکهای که ترکیه به راه انداخته است،
سوال کردیم  .

▪ادعا نکنید ،مثنوی بخوانید!

همه آثــار موالنا را چــاپ کنید.
این نخستین نسخهای است
که پروفسور مهدی محقق
بــرای مقابله بــا مصادره

اینهایی که میگویند موالنا متعلق
به ترکیه است ،وقتی توانستند یک
صفحه از موالنا را که به زبان فارسی
است از رو بخوانند ،میتوانند
چنین ادعایی داشته باشند .اگر
توانستید یک خط بخوانید ،موالنا
مال شما! موالنا به زبان فارسی
شعر گفته است
مفاخر فرهنگی مانند موالنا ،می پیچد .این
پژوهشگر برجسته ،در پاسخ به ادعا و تالشهای
ترکیه برای مصادره موالنا ،به خراسان میگوید:
«اینهایی که میگویند موالنا متعلق به ترکیه
است ،وقتی توانستند یک صفحه از موالنا را که به
زبان فارسی است(با توجه به زبان مادریشان)
از رو بخوانند ،میتوانند چنین ادعایی داشته
باشند .اگر توانستید یک خط بخوانید ،موالنا مال
شما! اصال یک نفر در ترکیه میتواند یک صفحه
از آثار موالنا را بخواند؟ موالنا به زبان فارسی شعر
گفته است .یک کتاب موالنا را جلوی دانشمندان
ترکیه بگذارید ،اگر توانستند بی لکنت و روان
بخوانند؟! موالنا در بلخ به دنیا آمده و گفته است:
بلخیاممنبلخیاممنبلخیام....اگرخواستید
نسبتش را بدانید ،بلخ در آن زمان جزو ایران بوده
است .اصال موالنا یک خط شعر به زبان ترکی
دارد؟ شعر ترکی موالنا کجاست؟ موالنا تمام
آثارش به زبان فارسی است».
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موسیقی

مجید انتظامی
نشان «رسول» گرفت

نخستین تندیس نشان «رســول»  ،در اختتامیه
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت،
به مجید انتظامی رسید .به گزارش ایرنا ،در آیین
اختتامیه شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم
مقاومت ،نخستین نشان «رسول» با حضور سعید
نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
مجید انتظامی اهدا شد .انتظامی ،آهنگساز
«از کرخه تا راین» و «بوی پیراهن یوسف» ،پس از
دریافت نشان «رسول» در سخنانی کوتاه ،گفت:
سعی میکنم آ نچــه را احساس میکنم ،در
موسیقیام باشد .ساخت موسیقی کار آسانی
نیست .هر مسئولی دیدگاهی دارد .ممکن است
مسئولی از کار من خوشش بیاید یا نیاید؛ برخورد
با هنرمندان این روزها خیلی درست نیست.

▪نباید منفعل باشید

دولــت ترکیه موالنا را به عنوان شاعر بزرگ
ترکیهای ،به همه معرفی میکند .برای قبوالندن
این ادعا ،گامهای زیادی هم برداشته که برخی به
ثمر نرسیده و برخی نتیجه دادهاست .به عنوان
مثال ،ثبت پرونده جهانی «هشتصدمین زادسال
مولوی» با نام موالنا جاللالدین بلخیرومی در
سال  2007میالدی ،توسط کشور ترکیه انجام
شد .آنها اکنون تالشهای زیادی برای تبدیل
آرامگاه موالنا در قونیه به یک نقطه گردشگری
جهانی و در نتیجه ،ارائه موالنا به عنوان یک
شاعر ترکیهای انجام میدهند .آ نچنان
که برخی از هموطنان خودمان ،آرامگاه
موالنا در قونیه را میشناسند؛ اما از وجود
آرامگاه مراد این شاعر بزرگ ،یعنی شمس
تــبــریــزی ،در شهرستان خــوی اطالعی
ندارند و آرامگاه این عارف بزرگ ،در وطن
غریب و مهجور است .بد نیست بدانید شمار
بازدیدکنندگان از آرامگاه موالنا در شهر
قونیه ،در سال گذشته با افزایش  23درصدی
همراه بود و به رقم  3میلیون و  464هزار نفر
رسید .دولت ترکیه در پرونده ثبت مثنویمعنوی
یکی از ارزشمندترین آثار موالنا در یونسکو
نیز ،همچنان درتالش است تا این اثر را به
صورت مشترک با ایران به ثبت برساند.
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آلبوم جدید کیوان ساکت
نیمه دوم پاییز میآید
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آلبوم «شیهههای رهایی»
اثر مشترک کیوان ساکت
و فریده مقدم ،نیمهدوم
پاییز امسال در دسترس
عــــمــــوم قـــــــرار خـــواهـــد
گرفت .به گــزارش ایرنا،
کیوان ساکت ،نوازنده و
آهنگساز ایرانی ،درباره
این اثر گفت :در این پروژه
که اولین همکاری من با خانم فریده مقدم،
شاعر این آلبوم بوده است ،از مجموعه شعرهای
این شاعر ،باعنوان «زمان بیانتها» استفاده
کرد هایم و ایــن آلبوم با هشت آهنگ ،باعنوان
«شیهههای رهایی» نیمهدوم پاییز روانــه بازار
موسیقی خواهدشد .وی افزود :جامعه امروز با
توجه به شرایط اقتصادی و بحران کرونا ،تشنهتر
از هر زمان دیگر ،مشتاق شنیدن اثری پراحساس
و گیراست و دنیای ما ،در شرایط ویژه و متفاوتی
نسبت به قبل قرار دارد و کرونا تمام مناسبات
آن را دگرگون کرده است و حس میکنم که این
آلبوم در عین لطافت و عمق ،نظر مخاطبان خاص
را جلب کند.

