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میالد کیایی از
«تلفیق شعر و موسیقی در آواز» گفت

نوازندهپیشکسوتموسیقیایرانیدرشانزدهمیننشستآیینآوازاز«تلفیقشعروموسیقیدرآوازایرانی»سخنگفت.بهگزارشمهر«،میالدکیایی»
نوازندهپیشکسوتموسیقیایرانیروزسهشنبه ۲۸آذردرشانزدهمیننشستآیینآوازاز«تلفیقشعروموسیقیدرآوازایرانی»سخنگفت.درنشست
اینماهکهدرفرهنگسرایارسبارانبرگزارشد،اینآهنگسازونوازندهقدیمیسنتور،نکاتیرانیزدرباره«فنبیاندرخوانندگی»مطرحکرد.

...

بهترین نویسندگان تاریخ ادبیات روسیه به انتخاب گاردین

آتش ادبیات در نقطه انجماد

لذت شعر

الحول و ال ...دلم تو را میخواهد
با هول و وال دلم تو را میخواهد
ای دوست اگر آب به دستت داری
بگذار و بیا دلم تو را میخواهد!...


گـــروه ادبیـــات و هنـــر -هـــر کشـــوری فرهنـــگ و ادبیـــات خـــاص خـــودش را دارد .در واقـــع ادبیـــات ،اولیـــن
چی ــزی اس ــت ک ــه هم ــراه فرهن ــگ میآی ــد وهمیش ــه هم ــگام ب ــا ب ــه وج ــود آم ــدن ی ــک فرهن ــگ ،ادبی ــات
ه ــم خ ــود ب ــه خ ــود پدی ــدار میشود .کش ــور روس ــیه ب ــه دالی ــل زی ــادی از جمل ــه قدم ــت تاریخ ــی طوالن ــی و
جغرافیــای وســیع و خاصــی کــه دارد همیشــه از ادبیــات غنــی و منحصربهفــردی برخــوردار بــوده اســت .اگــر
بخواهی ــد فهرس ــتی از مث ــا ص ــد نویس ــنده ب ــزرگ دنی ــا در ط ــول هم ــه ق ــرون تهی ــه کنی ــد ،یقی ــن بدانی ــد ک ــه
سعید ربیعی

عشق دنیای مرا سوزاند ،اما پیشکش
داد از این دارم که دینم سوخت ،دنیا پیشکش
ای که میگویی طبیب قلبهای عاشقی!
کاش دردم را نیفزایی ،مداوا پیشکش
ماهی تنهای تنگم ،کاش دست سرنوشت
ِ
برکهایکوچکبهمنمیداد،دریاپیشکش!
سجاد سامانی

بنشین رفیق!
تا که کمی درد دل کنیم
اندازه تو هیچ کسی
مهربان نبود
این جا
تمام حنجره ها
ِ
الف می زنند
هرگز کسی
هر آن چه که می گفت،
آن نبود !

امید صباغ نو

لئوتولستوی()1828-1910

آنتوانچخوف()1860-1904

نهایکوتاهداشت.
ایننویسندهروسیتبحرخاصیدرنوشتنرمانوداستا 
ح گر اجتماعی یاد می کنند و این
همه از او به عنوان فردی اخالقگرا و اصال 
عنوانهادربیشتررمانهایشهمبهوضوحدیدهمیشود.رمانهای«جنگو
صلح»و«آناکارنینا»باعثشدجایگاهاودرباالترینردهادبیاتداستانیجهان
تثبیت شود .تولستوی بهحدی در کشورش مشهور و محبوب است که سکه
طالی یادبودی بهاحترام وی ضرب شده است .او به رغم شهرت و محبوبیتی
کهباانتشارآثارشکسبکرد،فردیبهشدتسادهزیستبودوبهدنبالتجمل
طلبینرفت.
«آناکارنینا»داستانیعاشقانهواجتماعیاستکهدارایشخصیتاولواحدی
نیست .با دیدن نام آناکارنینا این تصور ایجاد می شود که این داستان فقط
درباره اوست ،اما در واقع این طور نیست؛ درحالی که شاید بیش از نیمی از
داستاندربارهاوباشد،بقیهداستاندربارهفردیبهناملویناستکهالبتهاین
دوشخصیتدرداستانرابطهدورادوریباهمدارند.درطولداستان،ایندو
شخصیتفقطیکبارودراواخرداستانباهمروبهرومیشوند.درحقیقتاین
رمان فقط به زندگی آناکارنینا اشاره ندارد و به زندگی و افکار شخصیتهای
دیگرداستاننیزپرداختهاستوتازهدرخاللدیالوگهاییکهبینکاراکترهای
داستانردوبدلمیشود،تولستویتالشمیکنداندیشههاوافکارخودشرا
دربارهاصالحاتاجتماعیبیانکندتاخوانندهاشرابهتفکردرآنهاوادارد.
«جنگوصلح»برخالف«آناکارنینا»زبانخشک
و جدیتری دارد .این کتاب رمانی عاشقانه
با پس زمینه فرعی داستان حمله فرانسه به
فرماندهی ناپلئون بناپارت به روسیه است.
نویسنده در حقیقت تاثیری را که حمله
فرانسه روی جامعه تــزاری روسیه
می گــذارد ،بررسی و تحلیل می
کند .خود تولستوی معتقد بود
«جنگ و صلح» به همان اندازه
که رمان است ،میتواند شعر
یا حتی یک کتاب تاریخی
قلمداد شــود .ایــن کتاب در
سال 2009درصدرفهرست
بهایمجله
بهترینکتا 
نــیــوزویــک هــم قــرار
گرفت.

چخوفدرنیمهسال ۱۸۸۰تحصیالتدانشگاهیخودرادررشتهپزشکیدر
دانشگاهمسکوآغازکرد.آنسالهاکسیفکرشراهمنمیکرداوروزییکی
از تاثیرگذارترین های دنیای ادبیات باشد .او در همان سال اول دانشجویی،
نخستین مطلبش را به چاپ رساند .نمایش نامههای او هنوز هم برای اهالی
تئاتر از غنیترین منابع ادبی به حساب می آیند .میگویند در نمایش نامه
نویسی رتبه اول در اختیار ویلیام شکسپیر انگلیسی است و بعد از او چخوف
روسی در رتبه دوم قرار دارد .چخوف در مدت زمان کوتاه عمرش رنج زیادی
کشید .بیشتر اوقات بیمار بود .از همان  20سالگی عالیم بیماری سل در او
ایجاد شد .وقتی از دنیا رفت مراسم خاک سپاری باشکوهی برایش گرفتند.
مردم از سرتاسر روسیه برای خداحافظی با نویسنده محبوبشان به مسکو
آمدند« .ماکسیم گورکی» به همراه عدهای از بــزرگترین روشنفکران و
نویسندگان روسی هم در مراسم خاک سپاری حضور داشتند« .دایی وانیا»
در کنار «باغ آلبالو» از شاخصترین آثار چخوف هستند« .دایی وانیا» یک درام
ن شناسانه است که داستانش در یکی از والیتهای روسیه قرن نوزدهم
روا 
میگذرد .جایی که یک پروفسور بازنشسته با همسر ،دختر و دامادش روابط
بسیارپیچید هایدارد.ضعف،توهموناامیدیمضامیناصلیداستانهستند
کهدرنهایتباشجاعتوامیدبهتعادلمیرسند.نمایشنامه«باغآلبالو»برای
اولینباردرتئاترهنرمسکوبهکارگردانیاستانیسالوسکیمشهوررویصحنه
رفتامابرداشتاستانیسالوسکیازایننمایشنامه،تراژدیبوددرحالیکه
خودچخوفآنرایککمدیمیدانست.نمایشنامهداستانیکزناشراف
زادهروسوخانوادهاشاستکهبهعلتقرضروبهورشکستگیهستندوباغ
آلبالوی خاطرهانگیزشان در گرو بانک است و چون خانواده
غیر از قرض عایداتی ندارد ،قرار است در موعد معینی
باغوملکشانحراجشود.
به جز نویسندگان نامبرده اسامی زیادی در ادبیات
روسیه وجود دارند که باید از آن ها یاد کرد :نیکالی
گوگول ،میخائیل بولگاکف ،ماکسیم گورکی،
والدیمیر ناباکوف ،بوریس پاسترناک،
الکساندرپوشکین،ایوانتورگنیف،
آنــــا آخ ــم ــات ــووا و والدیــمــیــر
مــایــاکــوفــســکــی ســتــاره
های درخشان دیگر
ادبــیــات روسیه
هستند.

«قدمی تازه برداشتن ...این چیزی است که مردم از آن میترسند ».این یکی
از جملههای «فئودور داستایوسکی» ،رماننویس بزرگ روس است که جهان
او را با نام «جنایت و مکافات» و «بــرادران کارامازوف» می شناسد و در صدر
فهرست برترین نویسندگان روسیه است .داستایوسکی در دهه 40شروع به
نوشتنکرداماشاهکارهایادبیاشراکههمیندوکتاب«جنایتومکافات»و
«برادرانکارامازوف»استدرسالهایآخرعمرشنوشت.آثاراوبیشتربازتاب
روانشناسی جامعه ،مشکالت سیاسی ،اجتماعی و روانی مردم در قرن19
روسیه است .او در طول دوران زندگی اش  11رمان ،سه مقاله و 17داستان
کوتاهنوشت.بسیاریازمنتقدان،معتقدندداستایوسکیپیشگامادبیاتروان
شناسانهاستواوبهترازهرنویسندهدیگریتوانستهدرآثارشجزئیاتروانیو
روحیانسانهارابازتابدهد.آثارداستایوسکیالهامبخشتعدادیازبزرگ
ترین نویسندگان نسل های مختلف شد که شیوه نگارش متفاوتی داشتند،
ازآنتوانچخوفوجیمزجویسبگیریدتاارنستهمینگویوژانپلسارتر.
«جنایت و مکافات» داستان بدبختی های مرد جوان فقیری است که شرایط
بداقتصادیاشچنانبهروحوروانشفشارمیآوردکهمجبورمیشودپیرزن
ل خواری را بکشد .اما درد عذاب وجدان برای جوان پاکدل بیشتر از رنج
نزو 
یاش است .فقر و بدبختی جامعه روسیه در قرن نوزدهم و نا امیدی و
های قبل 
یتوانیدحسکنید.
سیاهیفراگیررادراینرمانباتماموجودم 
«برادرانکارامازوف»همماجرایخانوادهعجیبیاستکهنحوهارتباطفئودور
کارامازوف،پیرمردیبااخالقفاسدومتمولراشرحمیدهدکهباسهپسرش
بهنامهای«میتیا،ایوانوآلیوشا»زندگیمیکند.اینکتاب
رمانیفلسفیاستکهبهشکلعمیقیبهحوزهالهیات،
اختیار و اخالقیات پرداخته است.پس از انتشار ،این
رمانراتعدادزیادی ازدانشمندانمثلآلبرتاینشتین،
زیگموند فروید ،مارتین هایدگر ،پاپ بندیکت
شانزدهم و  ...خوانده و تحسین کرده اند و به
عنوان یکی از بهترین آثار در ادبیات شناخته
میشود.
داستایوسکی با سخنرانی در جشن
بزرگداشت «پوشکین» به اوج شهرت
و افتخار در زمــان حیات رسید و
سرانجام خونریزی ریه جان او را
گرفت.

بیشاز 10هزاراثراز ۵۳کشورجهانبهدبیرخانهجشنواره
دهم تجسمی فجر رسید که حضور چشمگیر هنرمندان
خارجیدرجشنوارهدهمازنکاتحائزاهمیتاینآماراست.
به گزارش ایلنا ،با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دبیرخانه
دهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر،
مجموع ًا  ۲۷۶۴هنرمند ایرانی و خارجی در سایت رسمی
این جشنواره ثبت نام کردند که از این تعداد  ۱۶۸هنرمند
خارجی از  ۵۳کشور جهان خواهان حضور در دوره دهم
هستند .همچنین  ۱۰هزار و  ۶۵۰اثر در سایت این رویداد
بزرگ هنری ثبت شد که این تعداد شامل چهار هزار و ۳۵۱
اثر در بخش مسابقه و شش هزار و  ۲۵۴اثر در بخش رزومه
میشود.دهمینجشنوارهبینالمللیهنرهایتجسمیفجر
به دبیرکلی مجتبی آقایی با حمایت دفتر هنرهای تجسمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری مؤسسه توسعه
هنرهای تجسمی معاصر ،از  ۳بهمن تا  ۴اسفند در تهران
یشود.
برگزارم 

هزینهاختتامیهجشنواره«نورنگار»بهزلزله
زدگاناختصاصیافت

«آیینهونقش»درموزهفلسطینافتتاحشد
موزه هنرهای معاصر فلسطین میزبان نمایشگاه «آیینه و
نقش» شد .به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی موسسه
فرهنگی هنری صبا ،نمایشگاه «آیینه و نقش» که شامگاه
دوشنبه  ۲۰آذر در این موزه افتتاح شد ،مجموعه ای شامل
 ۳۰اثر از مینا رضایی است که حاصل دو سال فعالیت این
هنرمنداست.نقشرویکندهدرختوتکمیلنقوشکشف
ویافتهشدهدردلدرختبهطورطبیعی،آیینهوترکیبمواد،
آیینه و چوب ،ترکیب چوب و نقاشی ،نقاشی و ترکیب مواد،
ترکیبآینهباچوبوپارچهوباالخرهنگارگری،تنوعیازفرم
هاومتریالهایخلقواجرایهنریراتوسطهنرمند،پیش
چشمنهادهاست.بازتابوگردشنور،رقصوبازتابندگینور
وابعادانعکاسنوردراشیاازویژگیهایاینآثاراست«.نقشو
آینه»باترسیمیکافقتازهازنگریستنبهنوروبهامتدادسنت
در منظری تازه و تجربه گرایانه برای مخاطب ،تا  ۳۰آذر،
میزبانعمومعالقهمندانخواهدبود.

اشعار «عباس کیارستمی» آلبوم شد
آلبوم دکلمه و موسیقی «در
رفــتــن از خستگی» ساخته
«فــرشــاد خوشنود» ،با اشعار
زنده یاد «عباس کیارستمی»،
منتشر ش ــد و در دســتــرس
مخاطبانقرارگرفت«.دررفتن
از خستگی» نام آلبومی است از
گروه «ماکیچی» به آهنگ سازی و تنظیم «فرشاد خوشنود»
که در قالب  ۱۰بخش ساخته و پرداخته شده و خوانش این
اشعار را «سونیا کلیشادی» ،عهده دار بوده است .به گزارش
فارس ،در این اثر ،آهنگ سازی ،تنظیم و نوازندگی سازهای
پیانو ،گیتار باس ،سینتی سایزر ،سازهای کوبه ای و درام
الکترونیک بر عهده «فرشاد خوشنود» بوده است.خوشنود
در اثر تازه خود ،تهیه کنندگی و عکاسی را نیز انجام داده و
«سونیا کلیشادی» در کنار خوانش این اشعار به عنوان تهیه
کننده و طراح اثر ،با وی همکاری داشته است.

جشنواره آینهدار چهارم به موسیقی غنی
آذربایجان اختصاص پیدا کرد
رئیس جشنواره موسیقی آینهدار از اختصاص چهارمین
دوره این رویــداد به موسیقی غنی آذربایجان خبر داد و
گفت ۲۹«:آذر تا  ۲دی بازه برگزاری جشنواره امسال
است».
نشست خبری چهارمین جشنواره موسیقی نواحی
«آیینه دار» صبح دیروز با حضور علی مغازه ای دبیر هنری
جشنواره و احسان رسول ُا ف رئیس جشنواره موسیقی
«آیینه دار» و جمعی از اهالی رسانه در تاالر وحدت برگزار
شد .به گزارش فارس ،علی مغازه ای در ابتدای این نشست
ضمن اشاره به سه دوره برگزاری جشنواره موسیقی آینهدار
گفت« :سه دوره گذشته از جشنواره آیینه دار را در سال های
گذشته برگزار کردیم .سال اول به موسیقی شرق ایرانی،
سال دوم به جنوب ایران و سال سوم به دامنه های زاگرس
میانی پرداختیم .امسال براساس سیاست گذاری که در
جشنواره شده ،بنا داریم به منطقه آذربایجان غربی و شرقی
و زنجان بپردازیم ».احسان رسول اف افزود« :مهر 1392
شروع آیینه دار بود و آن زمان به این فکر می کردیم که هر دو
سال یک بار این جشنواره را برگزار کنیم.
ســال  1394یک هفته مانده به جشنواره استاد غالم
مارگیری درگذشت و ما آن سال را بدون یکی از بهترین
نوازندگان برگزار کردیم .پس از آن بود که برای غنیمت
شمردن فرصت ها ،تصمیم گرفتیم جشنواره را هر ساله
برگزار کنیم».جشنواره موسیقی نواحی "آیینه دار" به همت
خانه موسیقی ایران از  29آذر تا  2دی ماه در تاالر رودکی و
تاالر وحدت برگزار می شود.

نقاشی

تکنیکهای شکل دادن یک نقاشی
کهایشکلدادننقاشیایناستکهاینفنونباپیشرفتشمادرنقاشیرشد
یکیازبهترینمشخصههایتکنی 
میکنند و کامل میشوند .مهارت در این تکنیکها به منزله ایجاد زمینه ای مناسب برای آینده ای درخشان در
هنرنقاشیاست.باپیشرفتدرهنرنقاشی،میتوانیدازتکنیکهایپیچیدهترومختصخودتاناستفادهکنید.
▪زیرسازی نقاشی

نقاشی خــود را بــا ایجاد
طرحی از تصویر مد نظر
آغــاز کنید .ایــن کــار را با
رنگی انجام دهید که با
پالت رنگی که برای بخش
پایانی نقاشی در ذهن
دارید ،در تضاد باشد .شما میتوانید روی رنگ زمینه با
رنگ آکریلیک مات نقاشی کنید و اثر رنگ زمینه را به کل
بپوشانید یا میتوانید بخشی از آن را باقی بگذارید و از آن
برای ایجاد عمق در نقاشی بهره بگیرید.
▪ایجاد برق و درخشندگی

▪ایجاد الیه

ایجاد الیه در نقاشی کاری
مرسوم و آسان است .این
روش میتواند با دو روش
قبلی به صــورت ترکیبی
استفاده شود .ایجاد الیه
به مفهوم ساخت نقاشی
از الیه زیرین به سطحی ترین الیه است .شما با یک بالک
بزرگ ،رنگ نقاشی خود را آغاز میکنید و سپس با اضافه
کردن الیههای مختلف ،اصالحات بیشتر و بیشتری روی
آن انجام میدهید.
▪نقاشی در بلوکهای رنگ

استفاده از یک ماده مات
روی نقش میتواند برای
شــمــا بــخــشهــای ب ــراق
ایجاد کند .ایــن تکنیک
بسیار ســاده اســت .رنگ
آکریلیک را با مقدار بسیار
کمی ماده مات مخلوط کنید و الیه بسیار نازکی روی
نقاشی بگذارید .تا زمانی که یک رنگ پر و یک دست
ایجاد شود ،به پخش رنگ ادامه دهید.

این روش یکی از جذاب
ترین تکنیکها برای تازه
کارهاست .تصویر مد نظر
را رســم کنید و هــر رنگ
یا تنالیته را با شکلهای
هندسی مجزا جدا کنید.
یک پالت رنگ بسازید و شکلها را طوری رنگ آمیزی
کنید که گویی نقاشی کاملی در برابرتان قرار دارد و به
تکههای متعددی تقسیم شده است .این کار را میتوانید
با یک پالت تک رنگ یا با رنگهای متفاوت انجام دهید.

آرشیو آنالین «مارکز»
در دسترس همه

زندگی خالق «هری پاتر»
فیلم میشود

خبر
ادبی

کاربران اینترنتی میتوانند به
صــورت رایگان از آرشیو آثار
«گابریل گارسیا مارکز» دیدن

کنند.
به گزارش ایسنا« ،نیویورک تایمز» نوشت« :دو
سال پیش آرشیو کامل آثار «گابریل گارسیا
مــارکــز»  -نویسنده کلمبیایی بــرنــده نوبل
ادبــیــات -به دانشگاه تگزاس فروخته شد و
حاال مرکز «هری رنسم» این دانشگاه اعالم
کرده حدود نیمی از این آثار را دیجیتالی کرده
و رایگان در اختیار کاربران اینترنتی قرار داده
است».
«گابریل گارسیا مارکز» که از مشهورترین
نویسندگان آمریکای التین به حساب میآمد،
ششم مارس  ۱۹۲۷در آرکاتاخنای کلمبیا
متولد شد.
این نویسنده کلمبیایی این شانس را داشت که
در زمان حیاتش به موفقیت مالی برسد و مورد
تحسین منتقدان ادبی قرار گیرد؛ اتفاقی که
برای خیلی از همتایان او رخ نمیدهد.

منبع :هزار و یک بوم

مدیرعاملمجموعهعکس«نورنگار»بااعالماینکهچهارمین
دوره جشنواره عکس «نورنگار» مراسم اختتامیه نخواهد
داشــت ،از اختصاص هزینه ایــن مراسم به زلزله زدگــان
کرمانشاه خبر داد .به گزارش فارس ،محمد فروغی ،مدیر
عامل مجموعه نورنگار با اعالم این خبر ،گفت« :از نظر ما
وظیفهاصلیهنر،بازتابزندگیپیرامونوحساسیتنشان
دادن به زیبایی و زشتیهای زندگی اطراف ماست ».وی
در ادامه با اشاره به این که هزین ه مراسم اختتامیه بر اساس
سالهای گذشته و نظر مدیران جشنواره برآورد شده است،
توضیح داد« :با توجه به اینکه جشنواره هرسال برندگان
نهاییرادرروزاختتامیهاعالممیکرد،امسالدرروزافتتاحیه
نمایشگاه ،اسامی را اعالم و از آنها تقدیر خواهیم کرد و در
نهایتهزینهبرآوردشدهبهنفعمردممصیبتدیدهکرمانشاه
صرفخواهدشد».

...

خبر موسیقی

...

خبر هنری
بیشاز  10هزار اثراز ۵۳کشورجهانبه
دبیرخانهجشنوارهدهمتجسمیفجررسید

در آن فهرس ــت بیش ــتر از ی ــک نویس ــنده روس پی ــدا خواه ــد ش ــد .ب ــه دلی ــل نزدیک ــی جغرافیای ــی ،ایرانی ــان
همیش ــه یک ــی از عالقهمن ــدان آث ــار ادب ــی روس ــی بودن ــد .تقریب ــا هم ــه آث ــار مه ــم ادبی ــات روس ــیه از قدی ــم
ب ــه فارس ــی ترجم ــه میش ــدند از تولس ــتوی و چخ ــوف ت ــا گورک ــی .ب ــه همی ــن دلی ــل جال ــب اس ــت بدانی ــم از
دی ــدگاه روزنام ــه گاردی ــن ،بهتری ــن نویس ــندگان روس ــیه چ ــه کس ــانی هس ــتند .ب ــه اس ــامی ک ــه ن ــگاه کنی ــد
متوجــه میشــوید بیشترشــان را مــی شناســید و کتــاب هایشــان را خوانــده ایــد .پــس در ادامــه بــا مــا باشــید.
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فــیــلــمــی دربـــــــاره زنــدگــی
خبر
«جیکی رولینگ» نویسنده
ادبی
مشهور انگلیسی و خالق
هفتگانه «هری پاتر»ساخته میشود .فیلم
نامه زندگی رولینگ را «آنا کالسن» نوشته که
در آن از  25سالگی به بعد رولینگ میپردازد.
به گــزارش فــارس ،در ایــن فیلم ازدواج اول
رولینگ ،بارداری غیرمنتظره ،از دست دادن
شغل و افسردگی و در ادامهنگارش رمانهای
«هری پاتر» به تصویر کشیده شده است.
پس از اتمام هفتگانه هــری پاتر ،در سال
 2016فیلم جدیدی برگرفته از کتا بهای
«هری پاتر» یعنی «هیوالهای خار قالعاده و
زیستگاه آنها» که خود «رولینگ» نگارش فیلم
نامه آن را نیز بر عهده داشت ،ساخته شد که
بیش از  473میلیون دالر در سینماهای جهان
فــروش داشــت .ضمن اینکه نمایش «هری
پاتر و فرزند نفرینشده» که «رولینگ» یکی از
تاِند» لندن
نویسندگان آن بود نیز در «تئاتر وس 
به روی صحنه رفت.
CMYK

