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مشارکت حسین علیزاده
ِ
کثیف» خسرو معصومی
در فیلم «کار

باتوجهبهخبرهایمنتشرشدهدررسانههاکهپیشترازحضورهنرمنداندیگریدربخشهایموسیقیوتدوینفیلمتازهخسرومعصومیباعنوان«کارکثیف»خبردادهبودند،روابطعمومی
فیلمسینمایی«کارکثیف»،اعالمکردکه حسینعلیزادهبهعنوانآهنگساز،موسیقی«کارکثیف»راساختهوهمچنینتدوینایناثرسینماییراحسینزندبافانجامدادهاست«.کارکثیف»به
نویسندگی،کارگردانیوتهیهکنندگیخسرومعصومیکهدربخشسودایسیمرغجشنوار هسیوششمفیلمفجررونماییخواهدشد،بهموضوعبیکاری،مهاجرتومشاغلغیرقانونیمیپردازد.



...

پاسخ مشیت عالیی ،عنایت سمیعی و ضیاء موحد درباره ادبیات ملی

لذت شعر

گروه ادب و هنر -چند سالی میشود که عبارت «ادبیات ملی» در کنار سینمای ملی ،موسیقی ملی و ...به بهانههای
مختلف ازسوی سیاستگذاران و مدیران فرهنگی و حتی برخی از اهالی قلم شنیده میشود .درواقــع مسئوالن و
سیاستگذارانفرهنگی-هنریراهکارهاییرابرایملی وجهانیشدنسینما،ادبیاتوهنرایراندردستورکارخود
قرار دادهاند و قرار است با خط مشیهایی که مشخص کرده اند و میکنند ،بروز و ظهور «هویت ملی» را در آثار فرهنگی و
هنریازجملهآثارادبیپررنگترکنند.ولیبهنظرمیرسدباتماماینتالشهاوریلگذاریهاو...هنوزتعریفروشنیاز
بامنچهکردهاستببینبیارادگی
افتادهامبهدامتوایگلبهسادگی
جایترنج،دستودلازخودبریدهام
ایناسترازورمزدلازدستدادگی




گاهیمیخندم
گاهیگریهمیکنم
گریهامابیشتراتفاقمیافتد
بههرحالآدم
یکیازلباسهایشرابیشتردوستدارد

در ایران چیزی به نام ادبیات ملی داریم ،میگوید« :باالخره تمام کشورهایی
که دورههایی تاریخی ادبی طوالنی دارند ،حتما ادبیات ملی هم دارند که البته
بیشترشاعراننمایندهاینادبیاتشناختهمیشوند.بهطورکلیادبیات
ملی یا شاعر و نویسنده ملی به جریان یا فردی اطالق میشود که
ارزشهای ملی آن قوم و ملت و مردم را بیان و از آن دفاع کرده باشد.
بهویژهدرارتباطباتهاجماقوامدیگر.اگراینگونهبهقضیهنگاهکنیم،
میبینیم که تقریبا تمام کشورهایی که سابقه ادبی دارند ،به نوعی
صاحبادبیاتملیهمهستند.برایمثالدرایرانمعموال
ازفردوسیبهنامشاعرملینامبردهمیشودکهازخیلی
جهات هم درست است» .عالیی سپس ادبیات ملی را
این گونه تعریف میکند« :با یک تعبیر ساده میتوان
گفت ادبیات ملی یک ادبیات ملیگراست ی ا همان
ادبیات ناسیونالیستی .ادبیاتی که این تعهد و
رسالت را بــرای خــودش قائل اســت که در نبود
جریانهایسیاسیواحزابوتشکلهاوبهویژهدر
زمانیکهجامعهموردهجومواقعشدهاست،مردم
را تکانی بدهد ،از ملت دفاع کند و فرهنگ آنها را از
هجومدراماننگاهدارد».

سعید بیابانکی

الهام اسالمی

چهرههانبایدمجرد
بمانند

حــــمــــیــــد
چهره ها
عــــســــکــــری
خواننده پاپ
خــــوانــــنــــده پــــاپ،
آهنگ ســاز و ترانه ســرای ایرانی در گفت و گو با
روزنامه «جام جم» درباره ازدواج چهره های مطرح
اظهار کرد« :به نظر من یک سلبریتی با ازدواج منفور
نمیشود و برعکس شرایط بهتری هم پیدا میکند.
به هرحال ازدواج امری است که باید انجام شود و یک
هنرمند نمیتواند تا پایان عمر مجرد باشد ،اما
ازدواج یک سلبریتی زمانی موفق خواهد بود که فرد
در زمان مناسب یک انتخاب درست داشته باشد.
ازدواج کردن در شرایط درست به رشد انسان کمک
میکند».

رودتنهاییمنتاابدیتجاریاست
رودتنهاییمنماضیاستمراریاست
قصهتنهاییمن
زندگیمثلهمین ّ
اختیاریاستکهدرذاتخودشاجباریاست
یدا ...گودرزی


تنهایی
قدبلندیدارد
یقهاشراباالداده
وتویپیادهروهاراهمیرود...
گاهیجلوترازتو


هرکسیدردلمنجایخودشرادارد
جانشینتودراینسینهخداوندنشد
خواستندازتوبگویندشبیشاعرها
عاقبتباقلمشرمنوشتند...:نشد


«توکجایی؟»
ایناست
اولینخطابۀعاشق




ادبیات ملی باید از ملت و فرهنگ دفاع کند
▪فردوسی نمونه ای از یک شاعر ملی
مشیت عالیی نویسنده و منتقد ادبی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا ما

ادبیات ملی پیدا نکرده است .او بیان میکند« :این جامعهشناسان هستند
که باید تعریف مشخصی از واژه ملی به دست بدهند تا بتوان براساس آن از
ادبیات ملی صحبت و ادبیات را هم با توجه به آن تعریف جست وجو کرد.
تعبیر من این است که در تعریف ادبیات ملی باید به ادبیاتی که در بستر
زبان فارسی نوشته شده است و میشود ،توجه کنیم .اگر به سوابق
زبانی خودمان هم بازگردیم یعنی مثال
به فردوسی و دیگر شاعران رجوع کنیم
بــاز هم با زبــان فارسی سروکار
داریم .بنابراین حتی دشوار
م ـیشــود کــه بــه رمــانــی،
رمان ایرانی اطالق کنیم
و بیشتر رمان فارسی
داریم».

انتشار 3کتاب بهرام
بیضایی

سارا شاهدی

فاضل نظری

ادیبان ملی فرهنگهای مختلف یادآور میشود« :ما هم مثل هر کشور دیگری
ادبیات ملی داریم .شکسپیر به ادبیات ملی انگلیس ،گوته به ادبیات ملی آلمان
واصالزبانآلمانیتعلقداردواساساهرکشورشاعرانیداردکهآنشاعرانرااز
خودشمیداند.ازیکیازدولتمردانمصرپرسیدندچرازبانشماباوروداعراببه
کلازبینرفتواوپاسخمیدهدکهماشاهنامهوفردوسینداشتهایم».اینشاعر
همچنیندرتعریفادبیاتملیبرایایران،زبانفارسیرایکمترومعیارمعرفیو
بیانمیکند«:دربارهایرانزبانفارسیاساسملیت
است.اصوالدرجاییکهبیشترینافرادیراکهبه
زبانفارسیصحبتمیکننددارد،اساسکارما
درتعریفملیتهمینزبانمیشود.ملیگرایی
و ناسیونالیسم و وطنگرایی مفاهیم اعتباری
هستند و امیدوارم یک روزی این مفاهیم کمرنگ
شوند و همه ملتها با وجود تفاوت در
عقاید در کنار هم زندگی کنند و
یکملتواحدبشریراشاهد
باشیم».

افشینعالء،
چهره ها
نـــویـــســـنـــده و
نویسنده و شاعر
منتقد کتاب کودک
در نشست بخش جنبی پانزدهمین نمایشگاه کتاب
هرمزگانگفت«:دربخشتألیفکتابکودکباتوجه
بهاقدامهایمناسبیکهافزایشانتشارکتابرادرپی
داشته،فضایمناسبیایجادشدهاستوشاهدانتشار
کتابهایباکیفیتبهتردراینحوزههستیم».ویبا
تأکید بر این که نویسندگان حوزه کودک باید کودک
درونخودرافعالکنند،اظهارکرد«:نویسندگیبرای
کودککاربسیارسختیاستونویسندگاناینحوزه
باید خالقیت داشته باشند و از لغات و اصطالحات
مناسببرایاینردهسنیاستفادهکنند».

فــیــلــم نــامــه
چهره ها
«آیــــنــــههــــای
کارگردان
روبــــــرو» بـــه هــمــراه
«نمایش در ایران» و «پرده نئی» نوشته بهرام بیضایی
منتشر شد .به گــزارش ایسنا ،چاپ تازه فیلم نامه
«آینههای روبـــرو» نوشته بهرام بیضایی در نشر
روشنگران و مطالعات زنان عرضه شده است .این
کتاب پیشتر در سالهای  ۶۱و  ۶۳در انتشارات
دماوندمنتشرشد.همچنینچاپیازدهم«نمایشدر
ایران»نوشتهبهرامبیضاییهمراهیبازارشدهودیگر
کتاب تازه منتشرشده در نشر روشنگران و مطالعات
زنان،چاپهفتمفیلمنامهدیگریازبهرامبیضاییبا
عنوان«پرد هنئی»است.

محسنسلیمانیامروز
یشود
تشییعم 

مــــراســــم
چهره ها
تـــشـــیـــیـــع و
نویسنده و مترجم
خاکسپاری محسن
سلیمانی مترجم و رایــزن فرهنگی ایــران در
بلگراد ،ام ــروز در تــهــران بــرگــزار م ـیشــود .به
گزارش ایسنا ،مراسم تشییع محسن سلیمانی
امــروز یک شنبه  ۸بهمن ماه از روبــه روی مترو
مصلی ،مجتمع امــام خمینی(ره) وابسته به
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی آغاز و در
ادامــه در قطعه نــام آوران بهشت زهــرا (س)بــه
خاک سپرده میشود .محسن سلیمانی دوشنبه،
دوم بهمنماه در پی حمله قلبی در بلگراد از
دنیا رفت.

...

برای دویست و شصتویکمین سالروز تولد «موتسارت »

نابغه دوران ها

دیــروز دویست و شصتویکمین سالروز تولد «ولفانگ
آمادئوس موتسارت» بود؛ آهنگ ساز خارقالعاده همه
دورانهــا که با واژهای جز «نابغه» نمیتوان توصیفش
کرد؛ اعجوبهای که در شش سالگی ویولن مینواخت و
حتی میتوانست بداههنوازی کند؛ در هشت سالگی
سمفونی نوشت و وقتی  12ساله بود اولین اپرایش را
ساخت .آمادئوس در شهر «سالزبورگ» اتریش که از
مهمترینپایگاههایموسیقیاروپابود،بهدنیاآمد.پدرش
«لئوپولد» که در دربار اسقف خدمت میکرد ،آهنگ ساز
و ویولن نواز بسیار مشهوری بود .آشنایی پدر با موسیقی
کمک کرد نبوغ و استعداد موتسارت کوچک خیلی زود
شناخته و به مسیری که باید ،هدایت شود .تعداد آثاری
که موتسارت تا پیش از نوجوانیاش آفرید ،برای اعتبار
بخشیدنبهآهنگسازیباسهبرابرسناوکفایتمیکرد.
موتسارتکهدرکودکیونوجوانیسبکهایمهماروپارا
یادگرفتهبود،دردورهپختگیاشسبکغناییایتالیایی،
درخششفرانسوی

و روشهــای آهنگسازی اروپــای مرکزی را با تشخیص
کامال طبیعی خود از تقارن و موازنه ،در هم ممزوج کرد
که همین ،بعدها مظهر تحوالت دوره کالسیک شد .آثار
بسیار متنوع موتسارت او را در شمار پرکارترین آهنگ
سازان قرار میدهد ،البته این پرکاری بههیچوجه روی
کیفیت موسیقی او تأثیر نگذاشتهاست .موتسارت هم
مانند «بــاخ» در تمام فرمهای موسیقی زمــان خودش
(سمفونی ،کنسرتو ،سونات ،اپرا و  )...آثاری قابل توجه
و درخور ستایش خلق کردهاست که همگی ارزشی برابر
دارند .آثار او ،انتقالدهنده حسی از آسودگی و مالحت
هستند؛ درعین حال که آمیزهای از قدرت و وقار را در خود
دارند .آثار پرشمار موتسارت ،حالتی روان و خودجوش
دارند و تقریبا همگی به سرعتی معجزهآسا خلق شدهاند.
برای مثال او سه سمفونی آخرش را تنها در مدت شش
هفته ساخت! او همچنین این توانایی را داشــت که با
هنرنمایی در هر فرم موسیقی ،آن را به کمال برساند .از
بین ششصد اثر بهجامانده از موتسارت« ،مارش ترکی»
یکی از معروفترینهاست .قطعهای که بارها و بارها آن را
از رادیو و تلویزیون شنیدهایم و با وجود تکرارهای بسیار و
گذشتزمان،همچنانتازه،سرزندهوپرازشیطنتاست.
موتسارت معتقد بود «موسیقی همواره باید موسیقی
بماند» ،او این اعتقاد را تمام و کمال در آثارش نشان داد؛
برایهمینهمهستکهحاالبعدازگذشتاینهمهسال،
اسم او همچنان یکی از سنگینترین وزنههای موسیقی
جهان است .آمادئوس موتسارت بینظیر ،برای خلق
ششصد اثر شگفتانگی ِز بهیادماندنی فرصت چندانی
نداشت؛ او تنها سیوپنج سال زندگی کرد اما در همین
مدت کوتاه ،بر موسیقی زمــان خود و قرنها ی پس از
خود تأثیری شگرف گذاشت .محل دقیق دفن موتسارت
«سن مارکس» پس از چند سال گم شد اما
در قبرستان َ
در محلی که حدس زده میشود بدن او به خاک سپرده
شدهاست ،امروز یک سنگ قبر وجود دارد.

برای صد و سیوششمین سالروز تولد «ویرجینیا وولف»

از نا آرامیهای الهامبخش تا خلق آثار شگرف

اگـر قـرار باشـد از میـان نویسـندگان زن در قـرن اخیر
کسـی را انتخـاب کنیـم ،قطعـا نـام «ویرجینیـا وولـف»
در میـان سـتارگان ادبیـات میدرخشـد؛ هرچنـد در
زمـان حیاتـش بـه انـدازه امـروز نویسـنده محسـوب
نمیشـد .حتـی «وینـد هـام لوئیـس» در کتابـی بـا
نـام «مـردان بیهنـر» بـا نوشـتن مقالههایـی دربـاره
آثـار «ویرجینیـا وولـف»« ،همینگـوی» و «فالکنـر»
تالش کـرد ثابـت کنـد ،آن چه ایـن افـراد مینویسـند،
«رمـان» نیسـت! بـه همیـن دلیـل هـم بایـد وولـف را از
پرچـمداران «رمـان نـو» دانسـت .کسـیکه اگرچـه
زندگـی راحتـی نداشـت امـا تاثیـر بسـیاری بـر ادبیات
داسـتانی گذاشـت ،از همیـن رو مـرگ زود هنگامـش
نه فقـط بـرای خانـوادهاش که بـرای ادبیات هـم گران
تمام شـد .بسـیاری از دوسـتدارانش ،پـس از موفقیت
فیلـم «سـاعتها» بـا نـام او آشـنا شـدند؛ فیلمـی کـه بـر
اسـاس زندگـی او سـاخته و باعـث شـد دوبـاره نگاههـا
بـه سـمت آثـار او بچرخـد.
ویرجینیـا صـد و سـی و شـش سـال پیـش بـه دنیـا
آمـد ،اگرچـه بـرادران او بـرای تحصیـل بـه «کمبریـج»
فرسـتاده شـدند ،اما او حق تحصیالت رسمی نداشت
و در منـزل معلـم خصوصـی داشـت .در ایـن شـرایط
اولیـن جرقـه افـکار برابـری حقـوق زنـان در ذهـن او
زده شـد .وی افسـرده بـود و اولیـن نشـانه بیماریاش
در  13سـالگی و زمـان فـوت مـادر و خواهـر ناتنیاش
دیـده شـد .حیوانـات نقـش بزرگـی در جهـان او
داشـتند .حشـرات را جمـع میکـرد ،در نوشـتههایش
از اسـبها میگفـت ،حتـی بـه یکـی از دوسـتانش
پیشـنهاد کـرده بود بـا پیـک برایـش گربه ارسـال کند!
دوسـتانش را بـا «عزیزتریـن قورباغههایـم» مخاطـب
قـرار مـیداد و نامههایـش را بـا «بز تـو» امضـا میکرد؛
نامـی مسـتعار از دوران کودکـیاش .زمانیکـه سـی
سـاله شـد با «لئونارد وولف» دوسـت قدیمـی برادرش

ازدواج کرد و همـراه همسـرش انتشـارات «هوکارث»
را برپـا کـرد؛ انتشـاراتی کـه آثـار نویسـندگان گمنامی
مثل «کاترین منسـفیلد» و «تی.اس .الیوت» را منتشـر
کـرد .وولف عاشـق همسـرش بـود و آثـار شـگفتانگیز
و جریا نسـازی مثـل «خانـم دالویـی» را بـه نـگارش
درآورد.
وولف دربــاره نبود امکان کار کردن زنان در مشاغل
آکادمیک ،حقوق و پزشکی بسیار نوشته است؛ مشکلی
که آن زمان به دلیل پذیرش نشدن زنان در «آکسفورد»
و «کمبریج» شدت یافته بود .او از این که برادرانش این
امکان را در اختیار داشتند ،ابراز تاسف میکرد .معتقد
بود که در زمینه ادبیات هم ،معمو ًال از زنان انتظار می
رود که زندگینامه پدران خود را بنویسند یا مکاتبات
آنان را ویرایش کنند! او همچنین به مسئله برابری زنان
و مردان در ازدواج پرداخته و در رمان «به سوی فانوس
دریــایــی» به طــرز خالقانهای به نابرابری موجود در
ازدواج والدین خود اشاره
کرده است.

شرمین نـــادری -با صدای
داستان کوتاه
ریــخــتــن ســقــف همسایه از
خــواب بیدار می شی و با
صــدای فــرو ریختن زمین
خونه خودت از جا می پری،
بعد صــدای ترکیدن لوله
اس ــت و شــرشــر آب وســط
خونه طبقه پایینی و صدای جیغ و بیداد همسایهها و
بدوبدوی سرایدار بیچاره تو راهرو .
روزت رو با چایی دادن به آقــای لوله کش و دستیار
غرغروش وســرو کله زدن با مصالح فــروش سرکوچه
شروع می کنی .
از محل کارت مرخصی نداری و خدا میدونه که فردا
هنوز کار داری یا نه واین دل درد عجیبت که می پیچیه
توی وجودت هم می تونه شروع ترکیدن آپاندیس باشه،

هم ورود سریع آنفلوآنزای مرغی .
بعد ،درست وسط ظهر وقتی نشستی که همراه کارگرا
چایی بخوری ،درست در لحظه ای که لیوان رو جلوی
صورت می بری ،دسته لیوان می شکنه و چایی داغ
می ریــزه روی لباست و روی چک پــوال و کــارت ها و
همه چیزایی که توی جیبت گذاشتی و زندگیت رو
می سوزونه و اشکت رو در می یاره .
بعد بارون می گیره ،برف می یاد ،زن همسایه بی وقت
زایمان می کنه و بچه هاش می مونن پیش تو ،اون وقت
یکی از بچه ها که خیلی بی تاب مادرشه جیغ زنان میدوه
دور خونه و می افته توی سوراخی که جناب لوله کش
برای پیدا کردن شکستگی لوله کنده .
بازم بگم ؟
پای بچه زخم می شه ودایی و زن داییش که قراره بیان
وببرنشون توی ترافیک می مونن و ماشینشون بنزین

خوانندگیوحیدتاجبهچندگویش
آزادمیرزاپورآهنگساز،نوازندهومدرس
موسیقی در گفت وگــو با مهر با اشــاره
به تازه ترین فعالیت های گروه موسیقی
«هــزار آواز» بیان کرد« :تا یک ماه دیگر
به منظور شرکت در جشنواره فرهنگ و هنر ایران در مونیخ
عازمکشورآلمانمیشویمکهدراینجشنوارهگروهموسیقی
«داماهی»نیزدربرنامههاشرکتخواهدکرد».ویافزود«:آن
چهمابرایحضوردراینجشنوارهدرنظرگرفتیماجراییک
کنسرتدرحوزهموسیقیسنتیواقوامایرانبهویژهاقوامکرد
ولراستکهدرایناجراهاوحیدتاجبهعنوانخوانندهدرکنار
گروهحضورخواهدداشت».

ساختسرودتیمملیایراندرجامجهانی
علیاکبرصفیپور،مدیرعاملبنیادرودکی،دربارههمکاری
ارکسترهایملیوسمفونیک درزمینهساختسرودتیمملی
ایران در بازیهای جام جهانی گفت« :جام جهانی فرصتی
برای نشان دادن هنر ایرانی است و از این رو تفاهم نامهای با
فدراسیونفوتبالبرایساختسرودتیمملیبستهشدوبرای
این منظور به ترانه و قطعات و آهنگ های مناسب و خواننده
نیاز داریم تا ارکستر بتواند این کار را اجرا کند و هر دو عزیز
استادشهبازیانواستادروحانیدراینکارهمکاریدارنداما
هنوزبهنتیجهقطعیبرایانتخابگزینهمناسبنرسیدهایم.
قصد داریم همراه تیم ملی سه شب فرهنگی در روسیه برای
اجرایارکسترهاداشتهباشیم».

...
ادبی

انتشار ترجمه آلمانی «من زندهام»
در آینده نزدیک
قرار است پس از استقبال از ترجمه کتاب «من زنــدهام» به
زبانهایروسی،عربیواردو،ایناثربهزبانآلمانینیزترجمه
و منتشر شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،سیدصفر
صالحی ،معاون انتشارات بروج ،از انجام ترجمههای جدید
از این کتاب خبر داد و گفت« :ترجمه آلمانی از «من زندهام»
چندیپیشآغازشدهاستودرمراحلنهاییقراردارد.قرار
است پس از ویرایش و بازبینی در کشورهای مقصد توزیع
شود«».من زندهام» ،خاطرات معصومه آباد از دوران کودکی
تا زمان اسارت وی در اسارتگاههای عراق در زمان جنگ
تحمیلیراتشکیلمیدهد.

سعید عالمیان و کتابی با موضوع عملیات
والفجر ۸
سعید عالمیان ،نویسنده و پژوهشگر ،در گفتوگو با باشگاه
خبرنگارانپویا ،ازانتشاراثرجدیدخودخبردادوگفت«:هم
اکنون مشغول نگارش خاطرات سردار فتحا ...جعفری از
عملیات والفجر  8هستم .این اثر شامل خاطرات سردار از
این عملیات است که براساس یادداشتهای او تدوین شده
است .اما یادداشتها بهمنظور ارائه سند و اطالعات بیشتر،
درپاورقیاثرذکرخواهدشد».چندیپیشخاطراتسردار
فتحا ...جعفری ،سرتیم حفاظت بیت امــام(ره) با عنوان
«دارساوین»بهقلمعالمیانمنتشرشد.

برگزاری دومین دوره جایزه و نشان
«ابوالحسن نجفی»

فکر می کنی روز بدشانسیته ؟
تموم می کنه .
بازم بگم ؟
کتری روی اجاق می سوزه و دسته پالستیکی ش آب
می شه و به خورد اجاق می ره و بعد می ترکه و صدایی
مــی ده کــه حتی بچه هــای شیطون همسایه رو هم
خاموش و ساکت می کنه .
بازم بگم ؟
روز غریبیه اون روز ،این روز ،روز بد شانسیته ،می زنی
به گریه ،می زنی به خنده و نمی دونی باید چطوری
برگردی و همون آدم دیشب بشی .
بعد اما بچه ها می یان جلو و بغلت می کنن ،اشکات رو
با سرانگشتای یخ زده و نوچشون پاک می کنن و بهت
می گن برات دعا می کنن که دیگه گریه نکنی .
هنوزم خیال می کنی اون روز روز بدشانسیته ؟
در اشتباهی ،چون در باز می شه و همسایه بغلی واست

یکهفتهازپایانسیوسومینجشنواره
موسیقی فجر گذشته و هنوز رئیس این
جشنواره به وعــدهاش برای ایجاد اتاق
شیشهای عمل نکرده است .به گزارش
باشگاه خبرنگاران پویا ،هنوز یادمان
ِ
معروف حمیدرضا نوربخش را که گفت:
هست آن جمله
«جشنواره را در اتاق شیشهای قرار میدهم ».جمعه 27آذر
 1394بودکهنوربخشاینجملهرابرزبانراند.آنزمانقرار
بودسیویکمینجشنوارهموسیقیفجربامدیریتنوربخش
برگزار شود .منظور و مقصود رئیس جشنواره موسیقی فجر
ازاینجملهاشاینبودکهتماماطالعاتمربوطبهجشنواره
را در اختیار افکار عمومی قرار میدهد .او ادعا کرد که هر
قرارداد و هر مسئل ه مالی را که در جشنواره باشد ،به اطالع
عموم مردم میرساند .امسال خبری از اتاق شیشهای تا
اکنونکهیکهفتهازپایانجشنوارهمیگذرد،نیست .باید
ازحمیدرضانوربخشرئیسجشنوارهموسیقیفجرپرسید
که«اتاقشیشهایاتکو؟»



زادروز

علیرضا روشن

شبهاجداوروزجدادوستدارمت
ازخاکتاحریمخدادوستدارمت
باحاجیانکعبهکویتو،تاابد
تازمزموصفاومنادوستدارمت
درلحظههایخرمامنیجیبها
درلحظههایپاکدعادوستدارمت
محمدمهدی ناصری

***
خیالنکن
اگربرایکسیتمامشدی،
امیدیهست!
خورشید...
ازآنجاکهغروبمیکند
طلوعنمیکند!
افشین یداللهی

***
زندگی شاید
چشمهاینگرانمادرمبود
وقتیگربهای
ازکنارشیشههایآبغورهلبباممیگذشت!
محمود غیاثی


▪ما ادبیات ملی داریم
ضیاء موحد شاعر و منتقد ادبی نیز با اشاره به برخی اسامی به عنوان شاعران و

نوشتنبرایکودکان
سخت اســت

...
موسیقی

یکو؟
آقاینوربخش!اتاقشیشها 

«ادبیاتملی»ارائهنشدهاستومترومعیارمشخصیهمبرایاینکهاثریرابهعنوانیکاثرادبیملینامببریم،دراختیار
منتقد و کارشناس فرهنگی و ادبی نیست .عالوه بر اینها هنوز به این پرسش که با وجود این تعریف گسترده از «ادبیات
ملی» آیا ما نیز صاحب و دارای ادبیات ملی هستیم یا به تعبیری آثار ادبی که واجد تعاریف ادبیات ملی باشد توسط اهالی
فرهنگوقلمماخلقمیشود،پاسخروشنیدادهنشدهاست.درادامهگفتوگویخبرگزاریایلناراباچندمنتقدادبی
دربارهادبیاتملیمیخوانیم.

▪بیشتر رمان فارسی داریم تا رمان ایرانی
عنایت سمیعی منتقد ادبی معتقد است تاکنون تعریف قابل قبولی از تعبیر
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آش می یاره و سرایدار یه بخاری برقی کوچولو برات
می یاره که یخ نزنی خانم جون .
بعدم وقت رفتن تمام خونه رو جارو می زنه وبا مهربونی
روی سوراخ لوله کش ها رو می پوشونه و قول می ده
خــودش فــردا بــاالی سرکارگرا وایسه که تو بتونی به
کارات برسی.
هنوزم خیال می کنی اون روز روز بدشانسیته ؟
بچه ها که از در بیرون می رن بهت می گن خاله و می گن
قول می دن روی خواهرشون اسم تو رو بذارن بس که تو
مهربونی و قشنگ و بعد با انگشتای یخ زده شون صورتت
رو تــوی دستاشون می گیرن و می گــن؛ خاله خیلی
بدشانسی ،چون دیگه ولت نمی کنیم ،هر روز می یایم
پیشت،حیفتونیستهمیشهتنهایی؟
هنوزم فکر می کنی اون روز روز بدشانسیته ؟

بهمناسبتپاسداشتمقامعلمیوفرهنگیابوالحسننجفی
و تشویق نسل جوان در انتخاب آثار برای ترجمه و توجه به
درستاندیشیودرستنویسی،مراسماهدایدومیندوره
جایزهونشان«ابوالحسننجفی»باحضوراصحابفرهنگو
اندیشهدرروزسهشنبهدهمبهمندرمرکزفرهنگیشهربرپا
میشود .به گزارش ایسنا ،در این مراسم چند تن از محققان
و مترجمان دربار ه ویژگیهای آثار نجفی و اثر برگزید ه این
دورهسخنمیگویند.درخبربرگزاریاینمراسمآمدهاست:
«زندهیاداستادابوالحسننجفی،زبانشناس،مترجم،ادیب
ومنتقدیدقیقوکمنظیربود.اواستعدادهایدرخشانیرا
درادبیاتکشفکرد.نجفیشخصیتیفرهنگسازبودودر
ترجم هآثارادبی،معیاروراهنماییبرایمترجمانجوان».

معرفی نامزدهای نهایی جایزه پن ۲۰۱۸
راه یافتگان به مرحله نهایی جوایز پن آمریکا معرفی شدند .به
گزارش ایسنا ،وبسایت مرکز «پن» آمریکا نوشت« :امسال
طیف گسترده و متنوعی از آثــار موفق شدند به فهرست
نامزدهای نهایی جوایز ادبی «پن»  ۲۰۱۸راه پیدا کنند ».در
اینفهرستنام«اورسوالکی.لوگویین»نویسنده ایکههفته
گذشتهفوتکرد،بهعنواننامزدنهاییجایزههنرمقالهنویسی
دیده میشود« .لو گویین» که یکی از نویسندگان صاحبنام
ادبیات علمی  -تخیلی محسوب میشد ،در این دوره برای
نگارش«وقتیبرایتلفکردننیست»نامزدجایزهبخش«پن
/دیاموندستایناسپیلووگل»شد.برندگانبخشهایمختلف
جوایزادبی«پن»آمریکاروزبیستمفوریه مشخصخواهندشد.

