ادبیات وهنر
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شعر رضا اسماعیلی
برای هموطنان زلزله زده

فارس-رضااسماعیلیازشاعرانکشورضمنتسلیتبهبازماندگانوهموطنانزلزلهزدهغربکشورشعریرابههموطنانکرمانشاهیتقدیمکرده
است.زمینمیلرزد/تواما،نه/استادهایچونکوه/نستوه/دستزمینرامیگیریو«/یاعلی»میگویی/زمینبهمدارآرامشبرمیگردد/و
مردگان/بهآوایاذانتجانمیگیرند«:حیعلیالحیات»...

...

...

لذت شعر

می ترساندم قطار...
وقتی که راهمی افتد
و این همه آدم را
از آن همه جدا میکند!



میان این همه مهمان،
چقدر تنهایم!
وقتی،
ما بین این همه کفش...
کفشهای تو
نیست!


پیک خبر

بررسی غول های ادبیات ژاپن و ویژگی های آثارشان

گروس عبدالملکیان

ای دل همه اسباب جهان خواستهگیر
باغ طربت به سبزه آراستهگیر
وآنگاه برآن سبزه شبی چون شبنم
بنشسته و بامداد برخاستهگیر


خیام

▪نویسنده ای که مارکز حسرت اثــرش را
میخورد

«بایددورشد...برایدیدنخویشتنخود،باید
ازخوددورشد»«خانهزیبارویانخفته»
نخستین نــوبــل ادب ــی ــات کــشــور ژاپــــن در
سال 1968و به نام «یاسوناری کاواباتا» ثبت
شده اســت .او نویسنده ای است که گابریل
گارسیا مارکز درباره یکی از آثارش میگوید:
«تنهارمانیکهآرزوداشتمنویسندهاشباشم،
رمان "خانه زیبارویان خفته" است .اگر چه من
نمی توانم این موضوع را تفسیر کنم و حتی
در تنها سفری که به ژاپن داشتم نتوانستم آن
را تفهیم کنم ،ولی برای خودم امری واضح و
روشناست».
مشهورترین کتاب کاواباتا «خانه زیبارویان
خفته» اســت که داستان فضایی سوررئال
و فراواقع گرایانه دارد  .فضاهای وهم آمیز
و راز آلـــود ،قصه هایی آمیخته بــا تخیل و
شخصیت هایی کــه یــا در عشق می سوزند
یــا واخـــــورده آن هستند ،از خصوصیات
داستان گویی وی است .آدم هــای قصه های
«کاواباتا» گرچه واقعی به نظر نمی رسند اما
چنان تاثیر گذار ظاهر می شوند که گویی
دنیایی غریب و جدید در پس دنیای ما وجود
داردکهساختهذهنخالق«کاواباتا»است.
«هزاردرنا» و «آوای کوهستان» از دیگر آثار این
نویسندهبناماست.
▪خالقشخصیتهایزخمخورده

ناصر رعیت نواز

«باالخرههمهیکروزیمیمیرندوصدسالکه
بگذرد،دیگرهیچکسدربارهاینکهدیگرانکه
بودندوچطورمردندسوالنمیکند،پسبهتر
است همان طور که دلت می خواهد زندگی
کنی و همان طور که دوستداری بمیری»...
«گریه آرام»
ازدیگرژاپنیهایبرندهنوبلادبیات،میتوان
به«کنزابورواوئه»اشارهکردکهتوانستدرسال
 1994به این مهم دست یابد .او در دانشگاه

نیایی
بهار نمیآید
پرستوها بیکار میشوند ،درختها غم باد.
حاال من هیچ
چه گناهی کردهاند این بیچارهها!؟
رضا کاظمی


بیاای روشنی...
اما بپوشان روی
که میترسم تو را خورشید پندارند...
مهدی اخوان ثالث

***
چون طفل که از خوردن داروست پریشان
بادوست پریشانموبی دوست پریشان
ابرو به هم آورده و گیسو زده برهم
چون ابر که برگنبد مینوست پریشان
مجموعه ناچیز من آشفته او باد
آن کس که وجودم همه از اوست پریشان
دست و دل من برسر این سلسله لرزید
علیرضا بدیع
ن
در جنگل گیسوی تو آهوست پریشا 

نسیم سهیلی -ادبیات ژاپن از دیرباز شهرت و اهمیتی جهانی داشته و ژاپنی ها در بین سایر کشورهای شرقی ،گوی موفقیت
را در خلق آثار مهم ادبی از دیگر مدعیان ربوده اند .با آن که آثار فاخر و درخور توجه چندین چهره برتر ادبیات ژاپن در کشور ما
با استقبال خوب کتاب خوان ها روبه رو است اما همچنان ،وزنه دوســتداران ادبیات غرب بر شرق سنگینی می کند .در ادامه با
بزرگان ادبیات ژاپن آشنا میشویم:

توکیودررشتهادبیاتفرانسهتحصیلکردواز
ادبیاتغربتاثیرزیادیپذیرفت.
وی نویسنده ای است که غم از ارکــان اصلی
داستانهایشاست.اثراتفاقاتمهماجتماعی
مثل بمباران هیروشیما و جنگ باعث شده
است شخصیتهای داستانش زخم خورده و
منفعلباشند؛همچنینخشونتهایعریانو
پنهانجامعهدراعمالورفتارشانهویداباشد.
«اوئه»واقعیتراباتخیلپیوندمیزندوباتاثیراز
زندگی انسان عصر مدرن ،نگرانیهایش را از
آیندهبشربهزبانقصهبیانمیکند؛بیگانگیبا
جهانمدرن،بیاعتمادیبهدنیا،دغدغهایکه
جدیمیشودواوراوادارمیکندتابگوید«من
دربارهمنزلتبشریتمینویسم».
سه اثر مهم از آثار ترجمه شده وی به فارسی
«گریه آرام»« ،فریاد خاموش» و «گلها را بچین
کودکانرابکش»نامدارد.
▪یکژاپنیآوانگارد

«نفهمیدم .اما گمانم زندگی چیزی نیست که
آدمبتواندبفهمد.همهجورزندگیهستوگاه
طرف دیگر تپه سبزتر به نظر می رسد .چیزی
که برایم مشکل تر از همه است این است که
نمیدانم این جور زندگی به کجا میکشد .اما
ظاهرا آدم هرگز نمیفهمد ،صرف نظر از این

«یــو.س.ای .تودی» نوشت :بعد
از اینکه «تام هنکس» هنرپیشه
اســکــاری هــالــیــوود بــه دنیای
نویسنده ها پا گذاشت و اولین
مجموعه داستانش را منتشر
کــرد ،نوبت بــه «شــون
پــــــن» دی ــگ ــر
بــــازیــــگــــر

که چه جور زندگی کند .به هر حال چاره ای
جز این احساس ندارم که بهتر است چیزهای
بیشتریبرایسرگرمیداشتهباشم«».زن در
ریگ روان»
«کوبوآبه»نویسندهسوررئالژاپنیازپیشگامان
جریان آوانــگــارد در ژاپــن بــود و همچون هم
نسالنش از تاثیر جنگ بی بهره نماند .برخی
از آثار وی به بحران هویت در ژاپن پساز جنگ
جهانی دوم مــی پــردازد .نخستین مجموعه
داستان های کوتاه این نویسنده ژاپنی که در
سال  1951منتشر شد ،جایزه «آکوتاگاوا» را
که مهم ترین جایزه ادبی ژاپن است ،نصیب
او کرد .کتاب«زن در ریگ روان» ،وی را به قله
شهرتجهانیرساندوبهبیستزبانزندهدنیا
ترجمهشد.
تاکید بــر انــزوای بشریت ،از خودبیگانگی و
بحران هویت از جمله مضامینی اســت که
«کوبوآبه» در نوشتههایش بربیان آنها تاکید
دارد.ویهمچنینتاسالهایکیازگزینههای
کسب نوبل ادبیات شمرده می شد که مرگ
زودهنگام ،دستش را از این جایزه ادبی مهم
کوتاهنگاهداشت.
دیگر آثار مهم این نویسنده ژاپنی که به زبان
فارسی ترجمه شده« ،مردی که به عصا تبدیل
شد»و«تجاوزقانونی»است.

ژاپنی اما غربی!
«هــوراکــی موراکامی» و «کــازو ایشیگورو»
را بیش از آن کــه ژاپــنــی بنامند ،در زمــره
نویسندگان غربی برمی شمارند .دلیل
آن نه به دلیل نگارش داستان هایشان به
زبــان انگلیسی ،بلکه به دلیل نــوع نگاه و
شیوه نگارشی اســت که بین آن هــا و دیگر
نویسندگان ژاپنی تفاوت ایجاد کرده است.
«از توفان که در آمــدی دیگر همان آدمی
نخواهی بود که به توفان پا نهادی! معنی
توفان همین است»«کافکا در کرانه»
خــود ژاپنی ها او را داســتــان نویسی اصیل
نمی دانند .سبک نوشتن موراکامی نسبتا
غربی و الگو گرفته از ادبیات غرب است .در
عین حال او نیز خودش را از ژاپنی ها مستثنا
می داند و در جایی می گوید« :من خــودم را
جــزو ایــن تشکیالت نمی دانم و اصــا کاری
به جامعه یا حلقه ادبــی ژاپــن نــدارم و هنوز
هم در برابر این دنیای ادبــی ژاپــن به مقابله
مـــیپـــردازم» .داســتــانهــای «مــوراکــامــی»
اغلب در سبک رئالیسم جادویی نوشته شده
و تنهایی و تــرس از آن ،به جزئی از آثــارش
تبدیل شده اســت .برخی ادعــا می کنند وی
خوانندگانش را تسخیر می کند و از تاثیر
عمیق شخصیت هایش در ذهــن مخاطب

▪یک نوبلی دیگر از ژاپن

«درست مثل شطرنج است ،وقتی حرکتی
را انجام می دهی و دستت را از روی مهره
بــرمــی داری ،تــازه می فهمی چه اشتباهی
انجام دادی» «هرگز رهایم مکن»
و اما سومین نوبل ادبیات ژاپــن ،امسال با
نام «کازو ایشیگورو» رقم خورد و با انتخاب
ایــن نویسنده انگلیسی ژاپــنــی ،به عنوان
برنده صد و دهمین جایزه نوبل ادبیات ،بار
دیگر نام ادبیات ژاپن بر سر زبان ها افتاد تا
تمام پیش بینی ها درقبال موراکامی به هم
بخورد .هر چند«ایشیگورو» تنها زاده این
کشور است که از سنین کودکی به انگلستان
مهاجرت کرده است و آثارش نیز رنگ و بوی
ژاپنی ندارد.از بین آثار او کتاب های «وقتی
یتیم بــودیــم» و «هرگز رهایم مکن» نیز به
فهرست نهایی جایزه بوکر راه یافتند .در
سال  ،2008مجله تایمز او را در رده 32
در بین  50نویسنده برتر انگلیسی از سال
 1945قرار داد .تخیل که به عنوان عنصر
اصلی و مهم ژاپنی ها در ادبیاتشان جا پای
ثابتی دارد ،در داستان های وی نیز به قوت
مشاهده میشود.
«هرگز رهایم مکن» و «وقتی یتیم بودیم» از
جمله آثار شاخص وی است.
رموز درخشش چشم بادامیها
انــدیــشــیــدن در ابــعــاد جــهــانــی ،داشــتــن
فرهنگی غنی و کهن ،دغدغه مند بودن و...
پشتوانه هایی است که نویسندگان ژاپنی به
مدد آن توانسته اند نام خود را با مهم ترین
جوایز ادبــی جهان پیوند بزنند و بر شهرت
ادبیات ژاپن بیفزایند.

مطرحهالیوودرسیدهاستکهدر 57سالگیاولینرمانشرابهچاپبرساند.
به گزارش ایسنا ،این رمان که «باب هانی که یک کارهایی انجام می دهد»
نام گرفته ،درباره مردی است که از همسرش جدا شده و دچار سرخوردگی
استودرکالیفرنیازندگیمیکند.اینکتاب 27ماهمارسراهیپیشخوان
کتاب فروشی ها خواهد شد .این هنرمند درباره ورود به حوزه نویسندگی
میگوید :کمی بعد از اتمام ضبط کتاب صوتی «باب هانی» بود که احساس
کردم ایده اولیه داستانی را که میخواهم روایت کنم به ذهنم رسیده .بسط
دادنآنایدهبهیکرمانواقعی،چالشهیجانانگیزیبود«.شونپن»بازیگر

...

و کارگردان آمریکایی تاکنون پنج بار نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد
شده است که دو بار در سال های  2004برای «رودخانه مرموز» و 2009
برای «میلک» موفق به کسب آن شد .او برای اولینبار در سال 1996با فیلم
«راهرفتن مرد مرده» نامزد اسکار شد و در سال  2000برای فیلم «شیرین و
پست»بهکارگردانی«وودیآلن»اینعنوانراتکرارکرد.پندرسال 2003با
فیلم«منسامهستم»سومیننامزدیاسکاررانیزتجربهکرد.درسال2004
پساز بازی در فیلم «ترور ریچارد نیکسون» بود که آکادمی اسکار از او برای
عضویتدرهیئتامنادعوتکرد.

...

داستان ایرانی

سبک شناسی

روح غیر سرگردان پدربزرگ

با سبک باروک آشنا شوید

صادق عبدالهی

عاشق که میشوی نگران خودت نباش
عشق آن چه هستی است نه آنی که نیستی
من بیتو در غریبترین شهر عالمم
بیمن تو در کجای جهانی که نیستی؟
غالمرضا طریقی

***
چه کسی میفهمد
در دلم رازی هست؟
میسپارم آن را،
سهراب سپهری
خیال شب و تنهایی خود. ..
به
ِ

رمز و رازساموراییها

صحبت می کنند .در عین حــال منتقدان
وی می گویند کــه داســتــان و رمــان هــای او
ساده لوحانه است و برای مخاطب عام نوشته
شــده اســت«.تــســوکــورو تــازاکــی بــی رنــگ و
سال های زیــارتــش» و «کافکا در کرانه» از
مشهورترین آثار این نویسنده است.

شون پن ستاره اسکاری هالیوود هم دست به قلم شد

مرضیه اســدی  -یــادتــان می آید
چند وقــت پیش عکس یک مــرد با
لباسهایکهنهزمستانیدرفضای
مجازی پخش شد در حالی که وسط
خیابان توی ماشین قدیمی پنچر و
بدون در قراضه اش نشسته بود و در
فاصله کمی از او یک ماشین امروزی
دیده می شد؟ زیر عکس هم جمله
معروف«وقتینمیخوایقبولکنی
همه چیز تموم شده» نوشته شده بود .قاعدتا باید به این
عکس و متن خندید ،اما خب من با دیدنش گریه کردم.
شایداگرآنپیرمردتویماشین،پدربزرگتانبود،شماهم
همینکاررامیکردید.داستانازآنجاشروعمیشودکه
پدرم یک عصر تابستانی ،با ماشین جدیدی که مدتها از
آنحرفمیزد،بهخانهآمد.آنروز،تماماهلکوچه،جلوی
خانه ما جمع شده بودند .مادرم همه را دعوت کرده بود به
صرفچایوشیرینیوالبتهحسرتداشتنماشینما....
چند سال پیش پدربزرگ و مادربزرگ پــدری ام در جاده
تهران-چالوستصادفکردندومادربزرگ ُمرد.پدربزرگ
همبعدازبهبودینسبیحالش،افتاددنبالالشهماشینو
آنراآوردوانداختگوشهحیاط.شبیههمانماشینهای
تصادفی که در جاده ها می گذارند تا مایه عبرت سایرین
شود.اماپدربزرگبااینکارقانعنشد،اودیگرنمیگذاشت
کسی پشت فرمان بنشیند .هیچ کس؛ از بچه ها و نوه ها
گرفتهتاعروسهاودامادهایش.وازآنجاکهتقریباهمهمان
پدربزرگ را دوست داشتیم از آن تاریخ به بعد دیگر کسی
رانندگی نکرد .همه ماشین ها یا ماندند توی پارکینگ،
یا فروخته شدند .تا این که یک روز از خواب بیدار شدیم و
دیدیم خبری از پدربزرگ وماشین تصادفی اش نیست.
همه بسیج شدند تا پیدایش کنند اما نشد که نشد.کم کم
پدربزرگ فراموش شد کم کم ماشین ها از پارکینگ ها
بیرون آمدند وروشن شدند .نوهها کالس رانندگی رفتند
و همه چیز به روال عادی برگشت .بقیه داستان را از زبان
برادر کوچکم بشنوید :وقتی تمام اهل کوچه جلوی خانه
ما جمع شده بودند ،یک نفر روی پشت بام ساختمان روبه
عکس تزئینی است
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رویی ایستاده بود و حیاطمان را دید
میزد.وقتیجمعیتپراکندهشد،آن
مرد هم ناپدید شد .مادرم میگوید:
سالهاستکسیتویآنساختمان
زندگی نمی کند .من باور می کنم.
مادرم هرگز دروغ نمی گوید .حتی
وقتی پدربزرگم مرد ،مادرم نگفت او
گم شده یا به آسمان یا بهشت رفته.
فقطگفت«:پدربزرگتمرده ».شک
ندارمآنکسیکهبرادرمدیده،همانپدربزرگگمشدهام
است .راستش این است که مادرم دل خوشی از پدربزرگ
نداشت ،شاید به خاطر دلسوزی های بیش از حدش ،اما
مطمئنم او هم نمی داند پدربزرگ کجاست و آن حرف
را فقط از روی عصبانیت زده .از همان روز مطمئن شدم
پدربزرگ زنــده است اما دلش نمی خواهد ما را ببیند،
وگرنهاوکهتااینجاآمدهبود،چرانیامدتویخانه.خباگر
من هم جای او بودم ناراحت می شدم .انگار همه منتظر
بودند او برود و یادگاری عذاب آور مادربزرگ را هم ببرد تا
با خیال راحت زندگی شان را بکنند .بعد هم که سر و کله
آن عکس پیدا شد .دروغ چرا؟ مطمئن نیستم آن عکس،
عکسپدربزرگمنباشد.میشودگفتبعیداستاینطور
باشدوحتماخودتانهماینرافهمیدهبودید.اماچهفرقی
میکند.همهآدمهاشبیههمدلتنگمیشوند.همهشان
وقتینمیخواهندقبولکنندهمهچیزتمامشده،دودستی
می چسبند به یادگاری هایشان .شک ندارم پیرمرد توی
عکس هم یک روز ناخواسته زنش را به کشتن داده و حاال
بدجوریدلتنگشاست.
شک ندارم او هم نمی گذارد بقیه آدم های زندگی اش به
همان عاقبت دچار شوند .حتی شده به زور .حتی به این
قیمتکهآنآدمهادیگردوستشنداشتهباشند.مثلمادرم
که دیگر پدربزرگم را دوست ندارد .البد پدربزرگ من هم
جاییتویاینشهردودستیبهفرمانماشینتصادفیاش
چسبیدهودلشنمیخواهدقبولکندهمهچیزتمامشده.
همانطورکهمندلمنمیخواهدقبولکنمپدربزرگمرده
منبع «:کرگدن»
است .

زهــرا الوندی « -بــاروک» سبکی
در معماری ،نقاشی ،موسیقی و
مجسمه سازی است که از اواخر
قرن شانزدهم در ایتالیا آغاز شد و
تا اواخر قرن هجدهم در اروپا رونق
داشت .برای درک این سبک ،یک
قطعه موسیقی از باخ -که متعلق
به آخرین دوره فعالیت هنری اش
نباشد -را پخش کنید؛ ندارید؟
ویوالدی هم اگر دم دست هست،
جواب می هد .این هم اگر موجود
نیست ،بروید سراغ دنیای مجازی
و بی سر و صدا و مفت و مجانی یک
قطعه کوتاه از ایــن اســتــادان را دانلود و گــوش کنید.
آن گوشه کنار یک قطعه موسیقی کالسیک (مثال از
موتسارت) هم بگذارید دانلود شود .حاال این دو تا را
با هم مقایسه کنید تا اختالف دستتان بیاید .باروک
چیزی نیست جز همان اولی .یعنی باخ یا ویوالدی در
برابر موتسارت .همان که درش خبری از سکوت نیست؛
یک قطعه یکپارچه و تا حدی شلوغ که نیاز به توجه دارد.
موتسارت ساده و بی پیرایه است و سکوت های آرامش
بخشی دارد اما باخ بی هیچ مکثی ،لحظه ای به حال
خود نمیگذاردتان و مجبورتان میکند آن را «بشنوید».
نه این که خیلی عمیق باشد یا احساسات عمیقی را در
شما برانگیزاند اما همین یکپارچگی و باال پایین های
متصل و یکدستی حسی که دارد (اگر خوشحال است،
تا انتها خوشحال است و اگر غمگین ،تا انتها غمگین)
وا می دارد تان به «دقت» تا بتوانید حس یکدست اثر را
درک کنید.حاال این نقاشی باال را در همان سبک ببینید.
پر است از جزئیات؛ نه الزاما جزئیات مهم .جزئیاتی که
اثر را یک کار تجمالتی و پرزرق و برق و به عقیده عده ای
شکوهمند می کند .پر است از خطوط معوج ،چین های
زیاد در لباس و اغراق در شکوه که با هیکل های معلق
و موجودات اساطیری و فرشته ها و ...در بعضی از آثار
باروک ،یک کلیت تا حدی افسانه ای می سازند .یعنی

چه کلیت؟ یعنی هر بخش از نقاشی
و هر یک از سوژه ها را نمی توانید از
باقی اثر جدا کنید .اگر هم بتوانید
کامل نیستند و به تنهایی معموال
حــســی را قلقلک نــمــی دهــنــد یا
مفهومی ندارند اما همهشان در کنار
هم همان هارمونی ای را می سازند
که یک قطعه بــاخ یا ویــوالــدی .به
خــصــوص کــه خالقانشان عموما
لحظه ای مهیج و احساسی از سوژه
را هم برای ثبت انتخاب می کنند.
این هنر پرزرق و برق باروک را که تا
مدت ها به «نامنظم»« ،پرپیچ و تاب
و غیرعادی»« ،بی قرینه» و «هنر زیاده رو» معنی می شد،
کلیساها برای جلب مشتری استفاده می کردند .بازار
مسیحیت کساد شده بود و وسط دعوای کاتولیک ها و
پروتستان ها (که طرفدار سادگی بودند) کاتولیک ها
نیاز به هنر و تاثیرش را کشف کردند و تا توانستند این
هنر را به خدمت گرفتند تا جذابیتی به کلیساهایشان
ببخشند .این شد که در و دیوارها و سقف ها پر شد از
همین آثار شلوغی که مثل این یکی به شدت متراکم بود،
آزادانه و بی پروا خلق می شد و مرزی برای رویا و واقعیت
قائل نبود.در رشد هنر باروک ،ویژگی دیگری هم موثر
بود که به روشنی در همین اثر متجلی است .برای پیدا
کردنش فقط کافی است به این سوال جواب بدهید؛
«این نقاشی شما را یاد ویترین های ظروف تزئینی باالی
شهر نمی اندازد؟» درست است! آن دوره ،دوره رشد
طبقه متوسط هم بود و چه چیزی بیشتر از نمایشگری و
جلب توجه ،حال ثروتمندان تازه به دوران رسیده را جا
می آورد که از طریق آویزان کردن شبیه همین تابلوهای
متظاهرانه به در و دیوار خانه شان ممکن می شد؟ اما در
عین حال و با احترام به تمام اهالی تازه به دوران رسیده
انصافا کیست که شنیدن قطعه ای از باخ را به «سونات
مهتاب» بتهوون یا «سمفونی ژوپیتر» موتسارت ترجیح
برگرفته از «همشهری جوان»
دهد ؟

حراج گیتار  400هزار دالری «باب دیلن»
گیتار آکوستیک «باب دیلن» خواننده و ترانه سرای برنده
نوبل ،به قیمت تقریبی 400هزار دالر فروخته شد.
«رولینگ استونز» نوشت :گیتاری که «بــاب دیلن» در
کنسرت «برای بنگالدش» نیویورک نواخت ،در حراجی
«هریتج» به قیمت گزاف  396هزار دالر خریداری شد.
خریداری ناشناس این ساز را به قیمتی باالتر از آن چه
پیش از حراجی پیشبینی شده بود ،از آن خود کرد .قیمت
تخمینی این گیتار که در سال  1963تولید شده100 ،
هــزار دالر کمتر از این بــود« .لــری کــرگ» که گیتارهای
«دیلن» را تعمیر می کرد ،این ساز را در سال  1977به
قیمت  500دالر از خود «دیلن» خرید .او طی دهه های
اخیر ،گیتار «باب دیلن» را در محیطی مناسب با رطوبت
کنترل شده نگهداری می کرد .از سال  1977که این
نوازنده و خواننده برای آخرین بار این گیتار آکوستیک را
نواخت ،هیچ دستی آن را به صدا درنیاورده است« .باب
دیلن» از نگاه بسیاری تاثیرگذارترین چهره در تاریخ
موسیقی آمریکا بوده است .برخی از ترانه های او توسط
بسیاری از خوانندگان مشهور دوباره خوانی شده است که
از جمله آن ها می توان به «از فراز برج دیده بانی» که توسط
«جیمی هندریکس» اجرا شد ،اشاره کرد.

برگزاری یک کنسرت ُکردی برای
زلزله زدگان کرمانشاه
گروه موسیقی «تَرنگ» به خوانندگی نورالدین بزله برای
زلزله زدگان کرمانشاه خواهد نواخت.
این کنسرت در «تــاالر اندیشه حوزه هنری» شهر تهران
روی صحنه می رود .گروه «ترنگ» ،برای ابراز همدردی
با بازماندگان زلزله ای که شامگاه بیست و یکم آبان ماه،
بخشهایی از کشور را در برگرفت و هموطنانمان را عزادار
کرد ،قطعاتی ویژه را اجرا میکند و بخشی از عواید کنسرت
هم به زلزله زدگان کرمانشاه تعلق خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا گروه «ترنگ» به سرپرستی برزو امیری،
جمعه سوم آذرماهساعت  18در «تاالر اندیشه حوزه هنری»
کنسرتی برگزار می کند .در این اجرا که به تهیه کنندگی
مجید فالحپور برگزار می شود ،نورالدین بزله (خواننده)،
سجاد سقایی (عود) ،کاوه کلهرنیا (دیوان) ،مجید علیزاده
(تمبک) ،علی بشردوست (سنتور) ،پیام امیرباهنر (تار)،
میالد داول (دف و دهل) ،محسن کیهان نژاد (باالبان و
سرنا) ،میترا زلفی (قیچک باس) ،آسیه احمدی (دف و
دهل) ...اعضای گروه «ترنگ» را تشکیل میدهند.

اعتراض جمعی از اهل فرهنگ افغانستان،
ایران و تاجیکستان به تحریف تاریخی
فرهنگی بی بی سی
جمعی از اهل قلم و فرهنگ افغانستان ،ایران و تاجیکستان
بــا ارســال نــامــه ای بــه ایسنا بــه تغییر نــام «بی بی سی
افغانستان» بــه «بــی بــی ســی دری» اعــتــراض کــردنــد.
در بخش هایی از این نامه آمده اســت« :تــاش مدیران
بی بی سی افغانستان بــرای جــداســازی فارسی زبانان
افغانستان و تقلیل آن ها به جمعیتی منزوی و جداافتاده از
پیکره بزرگ فارسی زبانان جهان ،به شائبه انگیزه های
سیاسی و تفرقه افکنانه دامن زده است .به گواه اسناد
تاریخی ،تــا پنجاه ســال پیش نــام رسمی ایــن زبــان در
افغانستان «فارسی» بوده است .امضاکنندگان این نامه
معتقدند بی بی سی افغانستان با تغییر نام خود به «بخش
دری» اصل بی طرفی و توصیه های اصول راهنمای خود
را زیر پا گذاشته و با این اقدام ،بی بی سی طرف یکی از دو
موضع جنجالی زبانی در افغانستان را گرفته است.آن ها
همچنین اعتقاد دارند داوری درباره موقعیت زبان فارسی
در افغانستان و بحث درباره این که آیا این زبان را «دری»
باید خواند یا «فارسی» ،مبحثی علمی است و بیبیسی در
حالی به داوری و صدور حکم قطعی در این زمینه پرداخته
است که به عنوان یک سازمان خبری مرجعیت علمی الزم
برای حل و فصل این موضوع را ندارد».
در میان  181نامی که به عنوان «امضاکنندگان این
نــامــه» در پ ــای آن آمـــده اســـت ،ای ــن اســم هــا بــه چشم
می خورد :داریــوش آشــوری ،گلی امامی ،حسن انوشه،
واصف باختری ،لطیف پدرام ،عباس پژمان ،محمدرضا
پورجعفری ،یارعلی پورمقدم ،احمد پوری ،مهدی جامی،
امیرحسنچهلتن،محمودحدادی،بهاءالدینخرمشاهی،
ابوترابخسروی،ابوالفضلخطیبی،مژدهدقیقی،محمود
دولــت آبــادی ،علی دهباشی ،حسن ذوالفقاری ،عتیق
رحیمی ،مجیب الرحمان رحیمی ،رهنورد زریاب ،فرزان
سجودی ،شهزاده سمرقندی (نظروا) ،رضا شکراللهی،
سیدضیاء قاسمی ،آزیتا قهرمان ،مجتبی عبدا ...نژاد،
علی عبداللهی ،مهدی غبرایی ،ناصر غیاثی ،کامران فانی،
رضا فرخفال ،محمدکاظم کاظمی ،احمد کریمی حکاک،
محمد کشاورز ،آبتین گلکار ،پرییوش گنجی ،نجیب مایل
هروی ،محمد محمدعلی ،حافظ موسوی ،علی میرزایی،
ابوالحسن مختاباد ،محسن مخملباف ،سیدرضا محمدی،
محمدحسین محمدی ،عباس مخبر ،شهاب مقربین ،علی
میرزایی ،خالد نویسا ،محمدعلی همایون کاتوزیان و....
CMYK

