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«هاروکی موراکامی» نویسنده سرشناس ژاپنی در نشستی ،ترجمه را برای خود «یک سرگرمی» عنوان کرد.به گزارش ایسنا« ،ژاپن تایمز» نوشت« :هاروکی
موراکامی» که مشهورترین نویســنده حال حاضر ژاپن به حســاب میآید ،یک مترجم حرفهای هم است .او در نشستی که به مناســبت انتشار کتاب جدید
غیرداستانیاش در ژاپن برگزار شد ،درباره ترجمه و حسی که به این حرفه دارد صحبت کرد.

...

پیک خبر
درمراسمتشییعپیکرنویسندهانقالب

ترجمه برای «موراکامی»
یک سرگرمی است

گزارشی ازشبشعر یادواره شهید مدافع حرم ،رضا اسماعیلی

نردبان آسمان شکسته نیست

قدردانی از تالش های زنوزی
در تولید ادبیات انقالب

رئیس انجمن قلم ایران ،درمراسم تشییع زنوزی جاللی از
او به عنوان نویسندهای که از دو فتنه زمان حیاتش روسفید
بیرون آمده است ،یاد کرد.به گزارش مهر ،مراسم تشییع
پیکر مرحوم فیروز زنــوزی جاللی نویسنده پیشکسوت
انقالب اسالمی پنجشنبه در حوزه هنری برگزار شد .در
این مراسم جمعی از نویسندگان و اهالی فرهنگ از جمله
محمدحنیف،محسنپرویز،قاسمعلیفراست،محمدعلی
گووینی ،کامران پارسینژاد ،احمد شاکری ،علیاکبر
واالیی ،داوود امیریان ،علیاصغر عزتی پاک ،محمدجواد
جزینی ،حجتاالسالم محمدعلی زند ،علیمحمد مودب،
محمدمهدی سیار ،علیرضا قزوه ،سعید بیابانکی ،حبیب
احمدزاده ،یوسف قوجق ،مجتبی رحماندوست ،محمد
میرکیانی و ...حضور داشتند.در این مراسم ،راضیه تجار
از نویسندگان پیشکسوت انقالب در سخنانی که از روی
متنی میخواند ،به حضور زنوزی جاللی در حوزه هنری
اشاره و از تالشهای شایان توجه او درتولید ادبیات انقالب

اسالمی قدردانی کرد.در ادامه محمدرضا سرشار ،رئیس
انجمن قلم ایران ،به سخنرانی پرداخت .وی با بیان اینکه
زنوزی جاللی پس از ماهها تحمل درد ،امروز در ابدیت
غوطهور است و تنها میتواند به ِکشته خود در دنیا امیدوار
باشد ،گفت :از این پس اعمال فرزندان وی یا آثاری که او در
راه خدا در ترویج دین او نوشته ،میتواند برای او فایده ای را
به همراه داشته باشد.سرشار ادامه داد :روشنفکرنمایی،
حقراناحقکردن،مخالفتبااسالموانقالب،سیاهنمایی،
ترویج صوفیگرایی عــوام گرایانه و موضوعاتی از این
دست اگر وبال گردن ما نباشد ،گرهای از کار باز نمیکند
و خوشبختانه آقای زنوزی اهل هیچ کدام از اینها نبود
اگرچه میتوان به آثارش نقد داشت اما این نقدها منافاتی
با این مسئله و عالقه ما به او ندارد.وی ادامه داد :فرزندان
آقای زنوزی خوشحال باشند که  ۳۹سال پس از انقالب،
پدرشان با همه افت و خیزها هرگز پای هیچ نامه و بیانیهای
علیه انقالب را امضا نکرد و حرف نزد.

جلیل فخرایی-شبشعر یادواره شهید مدافع حرم ،رضا
اسماعیلی ،به همت کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی
برگزار شد.
در این مراسم که شاعران نا مآشنا ازجمله محمدکاظم
کاظمی ،میالد عرفان پور و حمیدرضا شکارسری حضور
داشتند ،از خانواده شهید اسماعیلی و پنج خانواده شهدای
مدافع حرم دیگر نیز تقدیر شد.
در ابتدای این آیین ،مجتبی فدایی مسئول کانون شعر و
ادب دانشگاه فردوسی درباره این مراسم توضیحاتی داد
و در ادامه میالد عرفان پور ،شاعرشیرازی و رباعی سرا با
اشعار شوق انگیز خود شوری به مجلس بخشید .وی یک
غزل و چند رباعی زیبا برای حاضران خواند ،ازجمله رباعی
معروفی با مقطع «از آخر مجلس شهدا را چیدند»:
ما سینه زدیم ،بیصدا باریدند
از هر چه که دم زدیم ،آنها دیدند
مدعیان ِ
صف اول بودیم
ما
ِ
از آخر مجلس شهدا را چیدند
و غزلی را نیزقرائت کرد که شوری در مجلس بر انگیخت :
به دست غیر مبادا امیدواری ما
نیامده است بهجز ما کسی به یاری ما...
محمدکاظم کاظمی ،شاعر معاصر افغانستان و عضو
فرهنگستان ادب فارسی نیز غــزل خویش را که برای
شهدای مفقود االثر سروده ،قرائت کرد:
و آتش چنان سوخت بال و پرت را
که حتی ندیدیم خاکسترت را...
حمیدرضا شکارسری ،شاعر سپید سرای کشورمان نیز در
این شبشعر سوگ سروده ای را قرائت کرد :
رفتن و برنگشتن شما
یعنی آسمان هنوز هم دور نیست
آسمان هنوز هم همین حوالی است و میتوان مثل رعد
ریشه بست عمق خاک و شاخسار داشت توی آسمان
یعنی بین ما و آسمان هنوز هم
فاصله بهقدر یک پرنده پر زدن
بهقدر لحظهای پریدن است
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رفتن و برنگشتن شما یعنی
میتوان هنوز هم پرنده بود
میتوان هنوز هم پرید
یعنی راه آسمان هنوز بسته نیست
نردبان آسمان شکسته نیست
یعنی عشق
یعنی عرش عشق از دمشق دور نیست
عاطفه جعفری نیزسروده ای زیبا برای شهدای فاطمیون
قرائت کرد :
کوچه هامان پراز سیاهی بود،شهررا از عزادرآوردند
چشم های ستاره ها خندید،ماه را سمت دیگر آوردند...
پــس از سید مهدی مــوســوی و حسین پورقلی ،مجتبی
ابوالقاسمی اشعاری برایشهیدانواالمقامسرود:
در معرکه چون شهاب دیدند تو را
گلواژه شعر ناب دیدند تو را
وقتیکه شدی شهید راه اسالم
روشنتر از آفتاب دیدند تو را
صادق بخشی دیگر شاعری بود كه در این محفل غزلی به
محضر سیدالشهدا(ع) تقدیم کرد:
غمت پیراهنی پوشانده بر احوال من آقا
که دنیا غبطه خواهد خورد بر احوال من آقا...
نوبت به شاعر زالل سید مسلم موسوی رسید که چنین
سرود :
باغ فردوس در آغوش تو پنهان شده است
کافر از شوق وصال تو مسلمان شده است...
سهیال قربانی ( باران )شاعر بعدی بود که با قرائت شعر
جانگداز خویش ،حزنی در دل مجلس پاشید:
آیا شده دردی ،امانت را بگیرد؟
زخمی تمام استخوانت را بگیرد؟
سر تا به پا آتش بگیری ،ضجه باشی...
شب شعر شهدای حرم یــادواره شهید رضا اسماعیلی با
تجلیلازخانوادهاینشهیدوپنجشهیدگرانقدرمدافعحرم
در سالن همایش های رودکی دانشگاه فردوسی به همت
کانون شعر و ادب این دانشگاه برگزار شد .

هنرنماییبخشیهای شمال خراسان دردرگز
مقصودی  -هفته گذشته ،شهرستان درگــز میزبان
همایش بخشی های شمال خراسان بود؛ همایشی که با
حضور جمعی از هنرمندان این خطه برگزار شد تا امیدی
باشد برای پیشکسوتان موسیقی خراسانی و جوانانی
که راه آن ها را در پیش گرفته اند .این همایش كه با
نكوداشت استاد مرحوم بخشی اولیا قلی یگانه از نغمه
پردازان و روایتگران نامی شمال خراسان همراه بود،
میزبانی بیش از ٢٠هنرمند بخشی را بر عهده داشت
كه از استان های خراسان رضوی و شمالی و گلستان
به این همایش دعوت شده بودند .حضور پیشکسوتانی
همچون استاد «محمد یگانه» هنرمند نامی موسیقی
مقامی شمال خراسان ،استاد علیرضا سلیمانی فرزند
مرحوم استاد حاج قربان و اجــرای برنامه استادان و
هنرمندانی همچون علی غالمرضایی ،عیسی قلی پور،
سیداحمدحسینی،حسینولینژاد،جمشیدولینژاد،
براتعلی یگانه ،آنا مراد رستگاری ،سهراب محمدی،
مقیمی ،نوروزی ،رحیم رضایی ،مظفر حمیدی ،محسن
میرزازاده و یدا ...باغچه چی از ویژگی های این همایش
بود.
این همایش در اولین روز با حضور معاون حقوقی و
امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و جمعی از
عالقه مندان و مسئوالن در شهرستان درگز افتتاح شد.
«مرتضی حمیدی» فرماندار درگز در این مراسم گفت:
در عرصه هنر موسیقی ،بخشی ها تالش زیادی کرده اند
و با این که محدودیت و چالش هایی فراروی هنرمندان
وجود دارد اما باز هم هنرمندان با چالش ها مقابله می
کنند و آثاری بر جای می گذارند که جامعه را تحت تاثیر
قرار می دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد
اسالمی نیز که در جمع هنرمندان حضور یافته بود،
اظهار کرد :با تعامل وارتباط خوب با دنیا توانسته ایم
فرهنگ غنی کشورمان را معرفی و بادیگر کشورها
ارتباط برقرار کنیم« .سید هــادی حسینی» افــزود:
هنرمندان عرصه موسیقی ،سال ها تالش کــرده اند
و نباید فراموش شوند؛ نباید بگذاریم نسل آینده با آن

ها بیگانه باشد« .سید سعید سرابی» مدیر کل فرهنگ
وارشاد اسالمی خراسان رضوی هم پس از قرائت پیام
«فرزاد طالبی» ،مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد،
از تاسیس دبیرخانه دائمی بخشی های شمال خراسان
خبر داد و گفت :با پیگیری های انجام شده ،تاسیس این
دبیرخانه از اولین برکات برگزاری این همایش است
و می تواند حسن مطلعی برای برپایی باشکوه همایش
بخشی های شمال خراسان در سال های آینده باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی درگز نیز گفت:
وقت آن رسیده است که با توجه به سرمایههای فرهنگی
و هنری ،موسیقی مقامی پرافتخار را در دهکده جهانی
به دیگر کشورها برسانیم« .حسین حیدربیگی» افزود:
امــروز آوازخـــوان ایــران از هنر خــود دســت میکشد و
سازهای موسیقی اصیل ایرانی روی طاقچهها خاک
میخورد و ای کاش روزی برسد که ساز و آواز ایرانی
بتواند به جایگاهی که باید ،دست یابد.
در این مراسم به رسم یادبود ،لوح سپاس به فرزند استاد
اولیا قلی تقدیم شد .همچنین لباس استاد اولیا قلی
یگانه برای اهدا به موزه موسیقی به معاون وزیرتقدیم
شد .در حاشیه این مراسم مسئوالن با استاد بخشی آی
محمد یوسفی پیشکسوت موسیقی خراسان نیز دیدار
کردند.اجراهای شورانگیز ،روایت داستان ها و افسانه
های كهن ،مدح ائمه اطهار (ع) ،بازگو کردن خاطرات
جنگاوری های پهلوانان ،روایت پیروزی ها و شكست ها و
 ...از جمله هنرنمایی های بخشی حاضر در همایش بود.
▪نگاه درستی به هنر بخشیها نداشتهایم

شرکت کنندگان در این همایش همچنین در منزل «آی
محمد یوسفی» ،از استادان و پیشکسوتان موسیقی
خراسان حضور یافتند و با او دیدار کردند .به گزارش
ایسنا« ،هوشنگ جاوید» پژوهشگر و محقق موسیقی
نواحی کشور نیز در ایــن دیــدار گفت :با اینکه ثبت
موسیقی مقامی شمال خراسان در فهرست میراث
جهانی یونسکو ،اتفاق بزرگی بوده است ،اما تا به امروز
نگاه درستی به هنر بخشیها نداشتهایم.

...

موسیقی
بزرگداشت یاد استادان موسیقی در
کنسرت علی زندوکیلی

زندوکیلی در کنسرت خود ضمن بزرگداشت یاد
استادان موسیقی ،آثاری از آلبوم "رؤیای بی تکرار"
را میخواند.به گزارش میزان ،علی زندوکیلی
در زمینه موسیقی تلفیقی که در برخی مــوارد به
موسیقی پاپ نزدیک میشود ،از جمله خوانندگان
موفق به شمار میرود.
این خواننده جــوان در اجــرای پیش روی خود با
منتخبی از آثار پرطرفدارش و همچنین خواندن
قطعههایی از آلبوم جدید "رؤیای بی تکرار" روی
صحنه میرود.
آه سرد  ،دعا کن  ،عطر خاطره  ،بی تابانه و جانانه
از جمله قطعههایی است که زندوکیلی در کنسرت
بــهــاری خــود م ـیخــوانــد«.شــهــزاده رؤیــاهــا» اثر
پرطرفداری است که اجــرای آن در هر کنسرت،
تشویق ویژه حاضران را در بر دارد و به همین دلیل
علی زندوکیلی در کنسرت خود در سی و دومین
جشنواره موسیقی فجر ،پس از اجرای این قطعه
توضیحی درباره آن داد.خواننده آلبوم "رؤیای بی
تکرار" در این اجرا اظهار کرد :یادی کنیم از بزرگان
تاریخ موسیقی ایرانی که قدمت کارهایی مانند:
شهزاده رؤیاها و به سوی تو به  40تا  50سال قبل
باز میگردد.وی ادامه داد :همچنین یادی میکنیم
از استاد همایون خرم ،استاد بیژن ترقی ،استاد
معینی کرمانشاهی و استاد مجید وفادار.
از ویژگیهای مثبتی که در کنسر تهای این
خواننده جوان موسیقی ایرانی به چشم میخورد،
توجه بــه اســتــادان ایــن حــوزه و بــزرگــداشــت یاد
آ نهاست که چنین اقدامی از سوی یک هنرمند
جوان ،جای تقدیر دارد.علی زندوکیلی امروز و فردا
در سه نوبت و درساعتهای  18:30و  21:00در
سالن آمفی تئاتر زنده یاد نامجو در شهر رشت روی
صحنه میرود.
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