ادب وهنر

سه شنبه  24بهمن 26.1396جمادی االول .1439شماره۱۹757

رمان خوب
پشتوانه سینمای ایرانی است

سیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیدرپیامیتوئیتری،حالوهوایسینمایایراندرجشنوارهفیلمفجرواستقبالمخاطباناز
کتاب«رهش»رضاامیرخانیراازاتفاقاتخوبحوزهفرهنگدرروزهایاخیردانست.سیدعباسصالحیدرتوئیترشنوشت«:شورسینماو
صفخریدکتابرهش،دواتفاقخوبروزهایاخیربود.رمانخوب،پشتوانهسینمایایرانیاست.قدرایناشتیاقرامیدانیم».

...





تهران
همیشهمسافراست
باچمدانیدردست
ازایناتوبان
بهآناتوبان...


آرزو نوری

ربطیبهمننداردداروندارمردم
مشغولموندارمکاریبهکارمردم
باآنکهسختباشدامرارزندگانی
کاریبکن،نباشیتاوامدارمردم


***
چیستمعجزهبازی؟
کهکودکانقایممیشوند
وپیدایشانکهمیکنی
بزرگشدهاند




گروه ادب و هنر -رمانهای معروف ایرانی ،روایتکننده حال و هوای کدام شهرهای
ایران هستند؟ نویسندگان رمانهای بزرگی همچون کلیدر ،شوهر آهو خانم ،سووشون
و ...که به زبان های مختلفی هم ترجمه شدند و به محبوبیت رسیدند؛ قصه خود را در
کدام بستر جغرافیایی و توصیف چه شهر و روستایی ،روایت کرده و
پیش بردهاند؟ شاید برایتان جالب باشد ،باهم به بررسی نقش جغرافیا
و زادگاه نویسندگان در رمانهای معروف ایرانی ،که یکی از عوامل
شهرت این رمانها هم هست ،بپردازیم .
امیر محمد خلیلی

جواد مهدی پور

علی محمد مودب

...

معرفی نامزدهای بخش «درباره شعر»
جشنواره شعر فجر
هیئت داوران بخش «دربــاره شعر» دوازدهمین جشنواره
شعر فجر ،اسامی شش نامزد راهیافته به مرحله نهایی این
بخش را اعالم کرد .به گزارش ایسنا ،آثار راهیافته به مرحله
نهایی داوری دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر
(بهترتیبالفباینامکتابها)بهشرحزیراست«:پاپنامه»،
سعید کریمی « -در پی آن آشنا» ،سیدمحمد راستگو -
«سیاست در شعر نو» ،محمد کمالیزاده « -شاهنامه و شعر
زمان فردوسی» ،پروفسور خدایی شریفزاده ،زیر نظر دکتر
محمدجعفریاحقی«-صدسالعشقمجازی»،دکترمحمود
فتوحی « -فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی»  ،سعید
مهدویفر .اینششاثرباداوری«محمدرضاسنگری»«،مریم
جاللی»و«عبدالحمیدضیایی»بهمرحل هنهاییدوازدهمین
جشنوارهبینالمللیشعرفجرراهیافتند.

اختتامیه جشنواره منطقه ای شعر فجر
در مشهد
خراسان  -سرپرست دفتر شعر و ادب اداره کل فرهنگ و
ارشاداسالمیخراسانرضویازشروعبرنامههایاختتامیه
جشنوارهمنطقهایشعرفجردرمشهدخبرداد.ملیحهبذری
بابیاناینخبرافزود«:روزسهشنبه 24بهمنماه،برنامههای
جشنواره منطقه ای شعر فجر با حضور شاعران سه استان
خراساندرمشهدبابرگزاریکارگاهتخصصیادبیآغازمی
شود».وی اظهار کرد« :سه شنبه 24بهمن ماه ساعت 16تا
 18کارگاهادبیشعرباحضورمحمدکاظمکاظمی،آغازگر
برنامههایاینجشنوارهخواهدبودوساعت 18تا 20محفل
شعرفجرباحضورشاعرانسهاستانبرگزارمیشود».
سرپرستدفترشعروادبادارهکلفرهنگوارشاداسالمی
خراسانرضویهمچنینازبرگزاریکارگاههایتخصصی
شعر با حضور دکتر منوری و دکتر علیرضا قیامتی خبر داد و
گفت«:اینکارگاههاصبحروز 25بهمنماهبرگزارمیشود».
وی افزود« :آیین اختتامیه این جشنواره روز  25بهمن ماه
ساعت  15برگزار می شود و در این مراسم از هشت شاعر
برگزیده ،دو شاعر پیش کسوت و شش انجمن شعر فعال در
استانخراسانرضویتقدیرخواهدشد».
بذری در پایان گفت« :مجتمع رفاهی شهید کامیاب ،نبش
سناباد25محلبرگزاریجشنوارهمنطقهایشعرفجراست.
کلیه عالقه مندان می توانند در محفل شعر و کارگاه های
تخصصی شرکت کنند و در پایان این کارگاه ها گواهی نامه
آموزشینیزبرایشرکتکنندگانصادرمیشود».

انجمن ادبی بیدل در دهلی برگزار شد
شصت و پنجمین جلسه انجمن ادبــی بــیــدل ،بــا حضور
حدادعادل،رئیسبنیادسعدیورونماییازدوکتاب«حدیث
سرو و نیلوفر» و «مثنوی معنوی تصحیح محمدعلی موحد»
برگزار شد .به گــزارش مهر به نقل از روابــط عمومی بنیاد
سعدی ،در این نشست که از سوی مرکز تحقیقات فارسی
رایزنیفرهنگیایراندردهلیبرگزارشد،حدادعادلضمن
بیانتوضیحاتیدربارهکتاب«حدیثسروونیلوفر»،از قدمت
زبان فارسی در شبه قاره هند و عالقه اش به این منطقه سخن
گفت .سپس انصاری ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند
دربارهاهمیتروابطفرهنگیهندوایرانتوضیحاتیارائهداد.

«شوهرآهوخانم»؛کرمانشاه
علی محمد افغانی

محمد سعید اردوبادی
«تبریز م ـهآلــود» یا «دومانلی تبریز» رمــان عاشقانه
آذربایجانی است که توسط «محمد سعید اردوبادی»
نویسنده زاده «اردوباد» از شهرهای آذربایجان نوشته
شدهاســت .داستان اصلی این رمــان در تبریز و طی
جنبش مشروطه ایــران و اشغال تبریز به دست قوای
روس در اوایــل دهه  20اتفاق میافتد .عمده تمرکز
کتاب ،شامل وقایع انقالب مشروطه در پشت داستانی
عاشقانه است .سوای داستان رمانتیک ،راوی به شرح
جزء به جزء وقایع مشروطه و اشغال تبریز به دست قوای
روس در سالهای بعد از مشروطه میپردازد و نویسنده،
روایت دقیقی از اتفاقات و رویدادهای دهه  20در شهر
تبریز دارد.

«زمینسوخته»؛اهواز

«قصههایمجید»؛اصفهان

احمد محمود

هوشنگ مرادی کرمانی

«زمین سوخته» نوشته احمد محمود نیز در اهــواز و در
سکونتگاه این نویسنده روایت میشود .این رمان ،روایت
جنگ ایران و عراق است که در سال  61نوشته میشود.
«زمین سوخته» حاصل تجربه شخصی احمد محمود از
جنگ تحمیلی است .او درباره داستان رمان گفته است:
«وقتیخبرکشتهشدنبرادرمرادرجنگشنیدم،ازتهران
راه افتادم رفتم جنوب .رفتم سوسنگرد ،رفتم هویزه .تمام
این مناطق را گشتم .تقریبا نزدیک جبهه بــودم .وقتی
برگشتم ،واقعا دلم تلنبار شده بود .دیدم چه مصیبتی را
تحمل میکنم .دلم میخواست الاقل مردم مناطق دیگر
هم بفهمند که چه اتفاقی افتاده است .همین فکر وادارم
کردزمینسوختهرابنویسم».

با این که طی سالیان اخیر رمانهای نامبرده ،دستمایه
ساخت فیلمهای سینمایی و سریالها بوده اند اما مردم
با سریال «قصههای مجید» خاطرات بسیاری دارند.
رمان «قصههای مجید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی
اهل روستای سیرچ از توابع شهداد کرمان است .این
مجموعه داســتــان در کوچه پس کوچههای قدیمی
شهر اصفهان و با گویش این شهر ،روایتگر لحظاتی از
زندگی نوجوانی به نام مجید در مدرسه و خانه ای است
که او به همراه بی بی در آن زندگی میکند .نثر ساده و
داستانهایی شبیه خاطرات بیشتر بچهها در مدرسه،
باعث شده که این مجموعه داستان فروش باالیی را به
خود اختصاص دهد.

«سووشون»؛ شیراز

«آتش بدون دود»؛ ترکمنصحرا

سیمین دانشور

نادر ابراهیمی

اگر از رمان «تنگسیر» نوشته «چوبک» که داستان آن در
بوشهر و در زادگــاه نویسنده روایــت میشود ،عبور کنیم
به «سووشون» نوشته سیمین دانشور ،نویسنده شیرازی
میرسیم .نکته بــارز این رمــان که درســالهــای 1320
میگذرد ،کاربرد برخی واژههای عامیانه شیرازی در متن
است که گیرایی و جذابیت داستان را صد چندان میکند.
نویسندهدراینرمان،زندگیفئودالیدرزماناشغالایران
ازسویانگلیسیهارابهزیباییبهنگارشدرآوردهاست.

یکی از نمونههای جالب در این بــاره ،رمــان معروف
هفت جلدی «آتش بدون دود» نوشته «نادر ابراهیمی»
است .داستان این رمان در ترکمن صحرا رخ میدهد و
ابراهیمی که زاده تهران است ،با سفر به استان گلستان
و زندگی یک ساله در میان مردم ترکمن تعریف دقیقی
از اتفاقات و زیباییهای ترکمن صحرا در ساختار رمان
ارائه میدهد.

«چراغهارامنخاموشمیکنم»؛آبادان

«کلیــدر»؛روستاییحوالیسبزوار

زویا پیرزاد

محمود دولت آبادی

در سال  1380نشر مرکز ،رمان «چراغها را من خاموش
میکنم» از «زویا پیرزاد» نویسنده آبادانی را منتشر کرد
که یکی از پرفروش و معروف ترین رمانهای کشور شد.
داستان این رمان هم در آبادان ،زادگاه نویسنده و در دهه
 40در محله بوارده رخ میدهد .راوی این داستان ،زنی
ارمنی به نام «کالریس آیوازیان» است که در این داستان،
ازروابطخانوادگیخویش،فرزنداندوقلوودنیایعاطفی
آن ها و از همسایههایی سخن میگوید که اینک در آبادان
درخانههایسازمانیزندگیمیکنند.موضوعاصلیاین
داستان یکنواختی زندگی یک زن خانه دار و خستگی از
اینرونداست.

شاید یکی از بارزترین ایــن نمونهها ،رمــان  10جلدی
«کلیدر» ،داستان واقــع گرایانه محمود دولــت آبــادی،
نویسنده سبزواری است که در سالهای  57تا  63نوشته
شده است و داستان آن در زادگاه نویسنده روایت میشود.
کلیدر روایت زندگی یک خانواده ُکرد ایرانی است که به
سبزوار خراسان کوچانده شدهاند .اتفاقات داستان کلیدر
کهمتاثرازفضایملتهبسیاسیایرانپسازجنگجهانی
دوماست،دربینسالهای 25تا 27در«کلیدر»کهنامکوه
وروستاییبینقوچانوسبزواراست،میگذرد.

ادبی

برگزاری هفته های فرهنگی ،نماد دوستی و
محبت دو ملت

تبریزمهآلود؛تبریز

خیلیها «علی محمد افغانی» نویسنده کرمانشاهی را
با رمان «شوهر آهوخانم» میشناسند .رمانی که تحولی
شگرف در داستانهای رئالیستی(واقع گرایانه) و در
ادبیات استان کرمانشاه و کشور در دهه  40ایجاد کرد.
علی محمد افغانی این رمان را در سالهای  1333تا
 1338نوشته و خــودش با هزینه شخصی آن را چاپ
کــرده اســت ،زیــرا ناشری حاضر به چاپ داستان بلند
یک نویسنده ناشناس نبود .اما کتاب در اوایل دهه 40
پرفروش ترین کتاب سال شد و این نویسنده کرمانشاهی
را به شهرت رساند .داستان رمان در سال  1313در
کرمانشاه رخ میدهد و درون مایه اصلی داستان درباره
وضعیت زندگی سخت زنان در سطوح پایین جامعه و
نکوهش چند همسری در آن سالهاست .افغانی با تصویر
سازی بی نظیرش ،حال و هوای آن سالهای شهر و مردم
کرمانشاه را واقعگرایانه به تصویر میکشد.

انتقاد دبیرعلمی جشنواره شعر فجر از
کمبود آثار درخشان

شهرام و حافظ ناظری «آواز پارسی» را به
رشت میبرند

جــواد محقــق ،دبیــر علمــی
چهره ها
دوازدهمین دوره جشــنواره شــعر
نویسنده
فجــر در گفتوگــو بــا خبرنــگاران پویا
بــا انتقــاد از تعجیــل شــاعران جــوان در انتشــار آثارشــان گفــت« :بررســی آثار
نشــان مــی دهــد کتابهــای شــعر منتشــر شــده در ســال گذشــته بــه لحــاظ
کیفــی از ســطح متوســطی برخوردارنــد و تعــداد آثــار درخشــان چنــدان زیاد
نیســت  ،بــه ویــژه در حــوزه شــعر جوانــان بــه دلیــل تعجیلــی کــه در انتشــار
کتابهــا وجــود دارد ،شــعرها فرصــت غربالگــری پیــدا نمیکننــد .بنابرایــن
شــاعران جــوان بــرای ایــن کــه بتواننــد هــر ســال چنــد کتــاب منتشــر کننــد،
ناچارندهرچهراکهازقلمشانرفتهاست،منتشرکنند.

«آواز پارسی» عنوان پــروژهای
چهره ها
است که امسال توسط شهرام
خواننده سنتی
ناظری و پسرش کلید خورده است
و طی برنامهریزیهای صورت گرفته این پروژه  4اسفند در رشت به اجرا
درخواهد آمد .به گزارش ایلنا ،این اجرا در سالن آمفی تئاتر نامجوی شهر
رشت برگزار میشود و بلیتهای این کنسرت نیز از  70تا  120هزار
تومان قیمتگذاری شده است .پروژه «آواز پارسی ،افسانه و مهر» شهرام
و حافظ ناظری با هدف حفظ آواز ایرانی و دوری از الحان عربی شکل
گرفته است .این کنسرت پیش از این ،در شهرهای مختلفی از جمله
تهران و اصفهان نیز روی صحنه رفته بود.

کارن همایونفر ،سیمرغ بلورین
چهره ها
سیوششمینجشنوارهفیلمفجر
آهنگ ساز
را برای آهنگ سازی فیلم «به وقت
شام» ابراهیم حاتمیکیا از آن خود کرد .همایونفر بعد از دریافت این جایزه
گفت«:هروقتباآقایحاتمیکیاکارمیکنم،حسمیکنمواقع ًادرسینما
کارمیکنم.اینجایزهبیشتربرایآقایحاتمیکیاستوالبتهبرایکسانی
که جان شان را می دهند تا ما این جا بتوانیم این جشنواره را برگزار کنیم».
کارنهمایونفر،پیشازاینبرایفیلمهای«زادبوم»و«جرم»سیمرغبلورین
بهترینموسیقیمتنفیلمجشنوارهفجرراازآنخودکردهبودوامسالنیز
موفقشدسومینسیمرغشراازاینجشنوارهسیوششسالهدریافتکند.

...



یادبود

برش هایی خواندنی از زندگی داستایوفسکی به مناسبت سالروز درگذشتش

ماجراهایی جذاب از یک نویسنده
فرنگیس یاقوتی -بیستم بهمن مــاه مصادف
بــا ســالــروز درگــذشــت نویسنده بـــزرگ روسیه
"داستایوفسکی" بود  .از جمله آثــار بــزرگ او می
توان به "بــرادران کارامازوف"" ،ابله" " ،شب های
روشــن" و " جنایت و مکافات" اشــاره کــرد .امروز
بخش هایی از زندگی این نویسنده بزرگ را مرور
می کنیم .وی فرزند دوم خانواده داستایوفسکی
است که در  ۳۰اکتبر  ۱۸۲۱به دنیا آمد .پدرش
پزشک و از اوکراین به مسکو مهاجرت کرده بود
و مــادرش نیز دختر یکی از بازرگانان مسکو بود.
در 10سالگی والدینش مــزرع ـهای کوچک در
حومه شهر توال در نزدیکی مسکو خریدند که از آن
به بعد تابستانها را در این مکان میگذراندند.
او در ســال  ۱۸۳۴همراه با بــرادرش به مدرسه
شبانهروزی منتقل شد و سه سال آن جا ماند .در
پانزدهسالگی مادرش از دنیا رفت .در همان سال
امتحانات ورودی دانشکده مهندسی نظامی را
در سنپترزبورگ باموفقیتپشتسرگذاشتودر
ژانویه۱۸۳۸وارددانشکدهشد.درتابستان۱۸۳۹
خبرفوتپدرشبهاورسید.
درادامهسعیکردهایمبهمناسبتسالروزدرگذشت
این نویسنده بزرگ به بررسی بخش های جذابی از
زندگیاوبپردازیمکهاحتماالتابهحالازآناطالعی
نداشتهاید.
▪ویژگی داستان هایش

یکی از مهم ترین ویژگی های "داستایوفسکی" این
استکهزندگیاشدرآثارشمتجلیاستوبرخی
آدم های مهم و واقعی زندگی او در داستان هایش
هم حضور دارنــد .ویژگی منحصر به فرد آثار وی،
روان کاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت های
داستاناست.
▪ماجراهای عشق و ازدواج اول

"داستایوفسکی"در 28سالگیبهدلیلشرکتدر
محافلانقالبیوفعالیتعلیهتزاردستگیروزندانی

وسپسبهاردوگاهیدرسیبریبرایبیگاریوانجام
کارهای سخت در شرایط بد آب و هوایی فرستاده
شد .همین دوران باعث شد او به بیماری صرع
مبتالشود وسرانجامدر 60سالگیبهدلیلهمین
بیماری و حمالت پی در پی صرع فوت کند البته در
برخی نوشته ها علت مرگ او خونریزی ریه اعالم
شده است" .داستایوفسکی" بعد از این که از زندان
آزادشدباخانمنویسندهایبهنام"ماریادیمیتریونا"
مالقات کرد اما شرایط برای آشنایی بیشتر فراهم
نبودزیرادرآنهنگامماریابامردجوانیازدواجکرده
بودوداستایوفسکیمجبورشدتازمانفوتهمسر
ماریاصبرکندوبعدازمرگهمسر"ماریا"،بهاوابراز
عالقهکندالبتهاینابرازعشقبهتاخیرافتاده،بهآن
سادگیکه"داستایوفسکی"فکرمیکردپیشنرفت
و "ماریا" در جواب گفت که به مرد ثروتمندی عالقه
دارد.بعدازطیمشکالتفراوانوفرازونشیبهای
مختلف ،آن دو در نهایت با یکدیگر ازدواج کردند.
"داستایوفسکی"بهشدت"ماریا"رادوستداشتاما
بهطورکلیبیشترازکنارهمبودنزجرمیکشیدند
تا این که احساس خوشبختی کنند .بعد از
سهسالزندگیمشترکماریافوتکرد.
▪ازدواج دوم اما ماندگار

بعد از مرگ "ماریا"" ،داستایوفسکی"
ایـــن بـــار ب ــا زنـــی ،بـــه نـــام "آن ــا
گریگوریونا" که  25سال از او
کوچک تر و منشی و دستیار
او بود ازدواج کــرد .آن ها
 14سال در کنار یکدیگر
زندگی کردند و در نهایت
"داســتــایــوفــســکــی" در
کــنــار "آنـــا" در گذشت.
"آنــــــا" در ت ــم ــام طــول
زندگی مشترک،
تـــاشـــی بــــرای
عـــــوض کــــردن

"داستایوفسکی" انجام نداد و او را همان گونه که
بود پذیرفت .در نتیجه ازدواج آن ها تا پایان عمر
"داستایوفسکی" ادامه داشت و ازدواج ماندگاری
بــود .بعد از مرگ "داستایوفسکی"" ،آنــا" هیچ
وقت ازدواج نکرد ،در عوض نامه ها و دست نوشته
های داستایوفسکی را دسته بندی کرد و سپس با
اهدای وسایل او به موزه ،اتاقی شبیه به اتاق کار
"داستایوفسکی" را در موزه تاریخی روسیه درست
کرد .بیشتر شهرت "داستایوفسکی" بعد از مرگش
اتفاق افتاد و کتاب "برادران کارامازوف" آخرین
کتاب قبل از مرگ او بود و بیست روز بعد از پایان
این کتاب درگذشت.
▪ایستگاه متروی داستایوفسکی

در ســـال  2010ایــســتــگــاه مــتــرویــی ب ــا نــام
داستایوفسکی در شهر "مسکو" در کشور "روسیه"
افتتاحشد.اینایستگاهدرشهر"مسکو"بسیارمهم
وتاثیرگذاراستودیوارههایآنپوشیدهازعکسها
وصحنههایمختلفیازکتابهایاوست.
▪قمار باز

داستایوفسکی رمــان معروف "قمار
بــاز" را تنها در  26روز نوشت آن هم
در شرایطی که هنگام نوشتن کتاب،
مهلت کوتاهی برای بازپرداخت
بدهی اش داشـــت .بــه طور
کلی "داستایوفسکی" در
طـــول عــمــرش چــنــدیــن و
چند بار تمام سرمایه خود
را به دلیل قمار از دست
داد .کتاب "قمارباز" را
مترجمان مــتــعــددی به
فارسی ترجمه کرده اند که
یکی از آن ها "جالل آل احمد"
است.
منابع rbth، viola :و ..


...

داستان کوتاه
زمان الزم برای مطالعه 4 :دقیقه

قفس

مراسماختتامیهروزهایفرهنگیجمهوریاسالمیایراندر
ترکمنستان،درحالیپایانیافتکهابوذرابراهیمیترکمان
از ملت و دولت ترکمنستان تقدیر و تشکر کرد .به گزارش
ایسکا نیوز ،ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی با اشاره به هفته های فرهنگی گفت:
«برگزاریهفتههایفرهنگیبهعنواننماددوستیومحبت
دوملتضمناینکهاسبابآشناییوتعاملافزونترنخبگان
فرهنگی و هنری دو کشور را فراهم می کند ،این امکان را نیز
به وجود می آورد تا مردم عزیز ترکمنستان با دستاوردهای
فرهنگی ایران امروز و وجوه برجسته فرهنگ شگفت انگیز
ایرانی که عمیق ًا برخوردار از شور زندگی است ،بیشتر آشنا
شوند».
شاه مــراداف ،وزیــر فرهنگ ترکمنستان نیز در اختتامیه
روزهــای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران گفت« :با توجه
به برنامه هایی که در چارچوب روزهــای فرهنگی ایران در
ترکمنستان برگزارشد ،این اتفاق در تاریخ روابط دوستانه
مردم ما رویداد مهمی است ».وی افزود« :برگزاری نمایشگاه
صنایعدستی،کنسرتموسیقیهنرمندانوکودکان،پخش
فیلمهایسینماییایراندرچارچوبروزهایفرهنگیایران
در ترکمنستان برای تبادل تجربه هنرمندان ترکمن و ایران
و آشنا ساختن همدیگر با موفقیت فرهنگی و هنری بسیار
نتیجهبخشبودهاست».شاهمرادافدرپایانتاکیدکرد«:در
آینده همچنین برنامه های فرهنگی بزرگی برای گسترش
همکاری ها و افزایش حسن همجواری بین ترکمنستان و
ایران،برگزارمیشود».آییناختتامیهروزهایفرهنگیایران
در ترکمنستان با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی ،وزیر فرهنگ ترکمنستان ،هیئت فرهنگی و هنری
از ایران و مدیران بلندپایه فرهنگی ترکمنستان ،در محل
کاخ مقامالر مرکز فرهنگی دولتی ترکمنستان ،برگزار
شد .سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برای برگزاری
هفته فرهنگی ایــران در ترکمنستان ،گروه  40نفره ای از
هنرمندان کشورمان را به عشق آباد (پایتخت ترکمنستان)
اعزام کرده بود.در طول این هفته فرهنگی ،اجرای کنسرت
موسیقی توسط گروه «سیمرغ» از مشهد ،برپایی نمایشگاه
فرهنگیوهنریجمهوریاسالمیدرموزههنرهایتجسمی
ترکمنستان ،برگزاری نشست تخصصی هنرمندان صنایع
دستی دو کشور ،نمایش فیلم های سینمایی در سینمای
عشقآباد،اجرایکنسرتموسیقیمشترککودکانایرانو
ترکمنستاندرتئاترعروسکیترکمنستانو...ازجملهبرنامه
هایاجراشدهدرترکمنستانبود.

...



کارنهمایونفرسومینسیمرغ
رابهخانهبرد



گزارش

در اختتامیههفتهفرهنگیجمهوریاسالمی
ایران در ترکمنستان:

منبع :همشهریآنالین

درظاهروباطنتقیامتبرپاست
انکارتودرعشقشدیدازیباست
هرچندتکاننمیخوردلبهایت
لبخندتوازپشتنگاهتپیداست

...
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نویسنده :هاینریش بل

مترجم :سیما سورغالی -مرد کنار حصار ایستاد و متفکرانه به بیشه
زا ِر محاصره شده با سیم های خاردار نگاه کرد .به دنبال نشانه هایی از
ریختگی انبوهی از سیم های گره خورده
انسان بود اما چیزی جز به هم
ِ
و سیستماتیک نمی دید؛ مقداری جلوتر شاهد مترسک های متناوبی
بود که تا مسیر مستراح ادامه داشتند؛ شکلک هایی می دید که مترسک
ها به خود گرفته بودند ،چادرها ،سیم های بیشتر ،شکلک های بیشتر،
زمین لخت و چادرهایی که تا بی نهایت ادامه داشتند...هر چند که آن
موقع هم این گفته را باور نکرده بود ،اما به خاطر داشت که قرار بود
ِ
صورت بی عاطفه آسمان پریده
سیم های بیشتری اضافه نشود .رنگ
بود و حالت خالی از سکنه بودن محیط را تشدید می کرد؛ درست مثل
خورشید که بی رحمانه در فضا شناور بود .تمام جهان به گرمایی سوزان
و بی حرکت ،مانند حبس شدن نفس حیوانات تحت طلسم ظهر ،خالصه
می شد .گرما بر او مانند وزن برج ترسناکی از آتش که لحظه به لحظه
بیشتر زبانه می کشید ،سنگینی می کرد .هیچ نشانی از انسان ندید؛
وحشت محض را پشت سرش –بدون این که نیاز باشد بچرخد -با تمام
وضوح احساس می کرد .دیگران آن جاُ ،د ور زمین فوتبال و مصون از
تعرض ،قرار داشتند؛ مانند ماهی های فاسد ،جدا شده و کنار گذاشته
شده بودند .مستراح را با وسواس تمیز کرد ،بهشت جایی بسیار دور از او
قرار داشت .چادر خالی و مشکوک توسط پلیسی که از ظاهرش مشخص
بود آدم شکمویی است ،محافظت می شد .همه جا بسیار آرام بود و به
شدت گرم!ناگهان سرش را پایین آورد ،انگار که گردنش زیر ضربه مهیج
چکش زده شود؛ چیزی که دید موجب خوشحالی اش شد :سایه های
ظریف سیم های خاردار بر زمین برهنه شبیه به نقوش شاخه های درهم
پیچیده پنجره ای ظریف و زیبا بود .به نظرش رسید که آن نقوش باید بی
نهایت سرد باشند؛ نقوشی که به هم متصل هستند؛ بله ،به نظر می رسید
که لبخند می زنند؛ آرام و بی صدا.
خم شد ،با احتیاط میان سیم ها رفت و یکی از آن شاخه های زیبا را چید؛
به صورتش نزدیک کرد ،لبخند زد ،شبیه به پره های پنکه ای بود که جلوی
صورتش به آرامی حرکت می کرد .دست هایش را جلو برد و سایه های زیبا
را جمع کرد .سمت راست و چپ بیشه زار را نگاه کرد ،شادی آرام آرام در
نقوش بی حد و
چشم هایش محو شد :میل وحشیانه ای در او باال گرفت.
ِ
اندازه ای می دید که وقتی آن ها را جمع می کند ابدیت سرد و دلچسبی از
سایه ها به ارمغان می آورد .مردمک چشمش گشاد شد ،به نظر می رسید
که هر لحظه ممکن است از زندان ُکره چشمش آزاد شود.جیغ زنان گریه
سر داد و در بیشه زار فرو رفت؛ هرچه بیشتر در آن خارهای بی رحم گرفتار
می شد ،بیشتر دست و پا می زد ،مثل حشره ای که در تار عنکبوت گرفتار
شده ،دست و پا می زد و سعی داشت که با دست هایش آن شاخه های
نفیس را بشکند .پلیس شکمو رسید ،او را آزاد کرد ،باالخره آرام گرفت.

موسیقی

آلبوم «هنارس» منتشر میشود
«حسین رضا» از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی ،اسفند
ماه امسال جدیدترین آلبوم موسیقی خود را در ژانر فولکلور
لکی منتشر میکند .به گزارش فارس ،این آلبوم شامل ۹
قطعهبهنامهای«هنارس»«،آمانگلیا»«،میمنای»«،هرنگ»،
«آوازگالرا»«،پالمار»«،چلسرو»«،چلهبر»و«سارخس»است
که توسط شرکت «نــوای زاگــرس لرستان» منتشر خواهد
شد .حسین رضا با هنرمندانی چون مجید درخشانی و
حسینپیرنیابهفعالیتپرداختهاست؛ویپیشازاین،آلبوم
های دیگری را نیز منتشر کرده که از جمله آن ها می توان
«لحظه ناب» و «فانوس شب آغوش» را نام برد .ضبط آلبوم
«هنارس» از دی ماه سال  ۹۴در استودیو پژواک آغاز شده و
ادامهومیکسآندیماه ۹۶دراستودیونغمهسازانبهپایان
رسیدهاستوبهزودیمنتشرمیشود.

آکادمی موسیقی مهیار علیزاده افتتاح شد
آکادمی موسیقی "رومی" به مدیریت مهیار علیزاده با هدف
برگزاری کارگاهها و کالسهای حرفهای موسیقى ،با حضور
استادان نامى ایرانى و بینالمللى از بهمنماه امسال شروع
به فعالیت کرده است .به گزارش هنرآنالین ،علیزاده درباره
این آکادمی گفت «:دورههای آغازین به صورت کارگاهی در
رشتههایموسیقیفیلم،تنظیموارکستراسیون ،آوازایرانی
و آهنگسازیباکالمباحضورفردینخلعتبریوبهزادعبدی
از اسفند امسال و فروردین و اردیبهشت ماه سال آتی برگزار
میشود.یککارگاهمتفاوتدیگرنیزبهصورتکامالآنالینبا
حضوردواستادازاتریش دراینآکادمیبهاجرادرخواهدآمد».

برگزاری کنسرت محسن یگانه در ارومیه
محسن یگانه خــوانــنــده موسیقی پــاپ در ســری جدید
کنسرتهای خود قبل از کنسرت های تهران ،با مردم شهر
ارومیه دیدار میکند .به گزارش میزان ،یگانه در کنسرت
زمستانیپیشرویخودبامنتخبیازقطعههایپرطرفدارش
مانند "سکوت"" ،رگ خواب"" ،درکم کن"" ،دوستت دارم"،
"هوایی شدی" و "نمیشه" روی صحنه میرود .در کارنامه
هنریمحسنیگانهسابقهخواندنتیتراژهایموفقیمانند
"ماه عسل" و سریالهایی همچون "آسمان همیشه ابری
نیست"دیدهمیشود.یگانهباوجودبرخورداریازتیتراژهای
موفق ،اعتقاد دارد در زمینه تیتراژخوانی چندان موفق
نیست .کنسرت محسن یگانه روز چهارشنبه  9اسفند در
ارومیهبرگزارمیشود.

سینا سرلک در کرج روی صحنه می رود
سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی و موسیقی تلفیقی در
جدیدترینکنسرتخود درشهرکرجرویصحنهمیرودوآثار
خاطرهانگیزخودرااجرامیکند.بهگزارشمیزان،بیشترین
حوزه فعالیت سینا سرلک در زمینه موسیقی ایرانی است با
اینحالدرمقطعیاززمان،میتوانآثاراینهنرمنددرزمینه
موسیقیتلفیقیراگوشکرد.یکیازدرخشانتریناجراهای
صحنهای سینا سرلک نیز مربوط به کنسرت او همراه با گروه
"رومی" میشود که چند سال قبل در جشنواره بین المللی
موسیقیفجراتفاقافتاد.کنسرتسیناسرلکروزجمعه18
اسفندماهساعت 21درسالناصالحبذرکرجبرگزارمیشود.

