ادبیات وهنر
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وزیر ارشاد خبر جداسازی
موزه هنرهای معاصر را تکذیب کرد

ایسنا-وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرحاشیهبازدیدازدهمینجشنوارهبینالمللیهنرهایتجسمی،ضمنتکذیبخبرجداسازیموزههنرهایمعاصر
تهرانازوزارتارشادوسپردنمدیریتآنبهسازمانمیراثفرهنگی،تاکیدکرد«:چنینبحثیدردورهمدیریتمندرباره موزههنرهایمعاصرتهرانبه
میاننیامدهاستومنباچنینامریمخالفهستم».صالحیافزود«:البتهازهنرمندانیکهنسبتبههنرمعاصرتوجهوحساسیتدارندتشکرمیکنم».

...

لذت شعر
شب تاریک کنار تو به سر میآید
نام زهرا به تو بانو چقدر میآید
آبرو یافته هر کس به تو نزدیک شده است
خارهم پیش شما گل به نظر میآید
پای یک خط تعالیم تو بانو واهلل
عمر صد مرجع تقلیدبه سر میآید
ماندهام تو اگر از عرش بیایی پایین
چه بالیی به سر اهل هنر میآید
ماندهام لحظه پیچیدن عطر تو به شهر
ملک الموت پی چند نفر میآید
کاظم بهمنی

***
نگاه خسته من آشنا با غربت سنگ است
و این دریاچه با مرثیههای دل هماهنگ است
پریشان پوش صحرایم مگو از طاقت باران
دل ،این آالله خونین اسیر رقص آونگ است
ونوس جامیپور


...
خبر

وزیر ارشاد :دامنه هنرهای تجسمی
به وسعت جغرافیای ایران است
وزیر ارشــاد در جریان بازدید از آثار بخش رقابتی دهمین
جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت که تهران
بهعنوانپایتختجشنوارههایمنطقهایوبعض ًافرامنطقهای
نیاز دارد تا زیرساخت های خود را در حوزه جشنواره های
بزرگگسترشدهد.بهگزارشتسنیم،سیدعباسصالحی،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با حضور در موسسه فرهنگی
هنری صبا و در جریان بازدید از آثار بخش رقابتی دهمین
جشنوارهبینالمللیهنرهایتجسمیفجرگفت«:هنرهای
تجسمینبایدبهیکجشنوارهساالنهمحدودشودکهاینطور
هم نیست .تکرار و توسعه هنرهای تجسمی در تمامی
فضاهایایرانمیتواندبهتولیدنشاطکمککند».ویافزود:
«دامنه هنرهای تجسمی به وسعت جغرافیای ایران است و
هنرمنداناستانیدرکنارهنرمندانتهرانیرقابتمیکنند
و دیده میشوند ».وی درباره نیاز جشنواره تجسمی به کاخ
جشنواره (گالری ملی) برای برگزاری مناسب این رویداد
هنریاظهارکرد«:برایداشتنکاخجشنوارههمچنانتالش
میکنیمامادرحوزههایمختلفهمکاخجشنوارهنداریمو
اینتنهامربوطبهجشنوارهتجسمینیست».
گفتنی است آیین اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی
هنرهای تجسمی فجر چهارم اسفندماه ساعت  18در تاالر
وحدت برگزار خواهد شد.
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آشنایی با «آلن رب گری یه» از مهم ترین چهره های جنبش «رمان نو» بهمناسبت سالروز درگذشتش

نویسندهایکه رمان را ازنو نوشت
الهه توانا  -پیشتازی و نوآوری ،صرف نظر از نتیجه ،همیشه ارزشمند است؛ چراکه در اقلیترین وضعیت
از به بیراهه رفتن دیگران جلوگیری و در بهترین شــرایط ،جریان ســازی می کند .روز گذشــته ســالروز
درگذشت «آلن ُرب گری یه» بود؛ نویســنده فرانسوی پیشتازی که همراه نویســندگان جسور دیگری،
جریان «رمان نو» را ایجاد کرد .برای پی بردن به اهمیت کار ربگرییه ،الزم است رمان نو و ویژگیهایش
ِ
را بشناسیم .پیش از آن ،کمی با این نویسنده و آثارش آشنا میشویم.
ِ
فرودنویسندهشدن
▪فرازو

رب گری یه 1922 ،در شهر « ِب ِرست» فرانسه
بــه دنیا آمــد .تحصیالت دبیرستانش را که
تمام کرد به دانشکده کشاورزی رفــت .بعد از
دانشآموختگی،در«موسسهملیآمارفرانسه»
استخدامشد،بعدترهمرفتسراغپژوهشهای
زیستشناسی .برای یک ذهن خالق،کارکردن
در سازمان «میوه ها و مرکبات گرمسیری» نباید
خیلی جالب باشد ،رب گــری یــه یک سالی در
این اداره دوام آورد .اوهمه این سال ها ازنوشتن
دورنبود؛وقتیهنوزخیلیجوانبود،رمان«جوانی»
را نوشت که هیچ وقت منتشر نشد؛ در 27سالگی
«شاه کشی» را نوشت؛ این یکی هم چندان امیدبخش
ازکاردرنیامد وازسوی ناشر رد شد .البته سی سال بعد
انتشاراتدیگریبعدازبازنویسی«شاهکشی»،آنرامنتشر
کرد .بنابراین اگرمعیار ،چاپ شدنکتاب باشد ،اولین رمان
ربگرییه را باید «پاککنها» بدانیم .پاککنها ظاه ِر یک
رمان پلیسی را دارد ،با همه آن چه از رمان های پلیسی توقع
داریــم؛ یک کارآگاه ،یک قاتل و یک قربانی .شکل پرداختش
اما اصال شبیه رمان های مرسوم نیست؛ کتاب ،روایت
بیستوچهارساعتی استکهاززمانشلیک
گلولهتالحظهمرگفاصلهمیافتد؛
یــعــنــی بــیــســتوچــهــار
ســاعــت طــول
رب گری یه از مهمترین
میکشد
چهره های « رمان نو»بود که در دهه
تــا
 60میالدی هیاهوی بسیاری به پا کرد

گلوله مسافتی سه-چهار متری را بپیماید! بعد از این کتاب ،نظر
مثبتمنتقداندربارهاشوجایزهگرفتنشاستکهربگرییهکمکم
واردمسیرشهرتمیشود.
▪ویژگیهایرماننو

رمان نو ،یکی از مراحل تحول رمان است که برخالف سنت رایج
رماننویسیشکلگرفتوبه«ضدرمان»مشهورشد؛چراکهعناصر
سنتی روایــت یعنی شخصیت پردازی ،حادثه و طرح را به چالش
میکشد و طرفدا ِر نوع جدیدی از روایت داستانی است که با اوضاع
اجتماعی و زندگی جدید انسان تطابق بیشتری داشتهباشد .او به
شدتازتوصیفاترئالیستیمبتنیبرراویدانایکل،پرهیزمیکرد
و روشش تلفیق رویا و واقعیت و درهمریختن خط طولی زمان بود.
ویژگی هایی که در ادامه می آید ،به شناخت بیشتر این نوع رمان
کمکمیکند.
▪-1غیبتنویسنده

نویسنده رمــان نو در برابر هیچ یک از شخصیت های داستانش
موضع گیری نمی کند .رب گــری یــه در «پاک کن ها» به قاتل و
مقتول هیچگونه حب و بغضی نشان نمیدهد .در این رمان ردیابی
موضع گیری نویسنده بیهوده اســت ،او در مقام یک فیلم بردار
مستندساز است که تنها به تهیه مدرک می پردازد و هیچ نسبت
جانبدارانهوخصمانهایباشخصیتهایرمانندارد.
▪-2حضورخواننده

غیبتنویسندهبهنفعحضورخوانندهوپررنگشدننقشاواست.در
رماننوبرخالفرمانهایرئالیستیسنتی،کاراصلیخوانندهپساز

...
خبر

پایان رمان آغازمیشود وتنها با تالش اوستکهگره ازمعمای رمان باز
می شود .رب گری یه در آثارخود میدان وسیعی برای تفسیر آزادانه
خوانندهدرنظرمیگیردوبهاواجازهمشارکتفعاالنهمیدهد.
▪ -3زمان

زمان در آثار رئالیستی سنتی ،خطی است و طبق زمان تقویمی و
ساعتی پیش میرود .اما در رمان نو زمان حرکتی ناهمگون دارد؛ از
گذشتهبهحال،ازحالبهگذشتهوازحالبهآیندهدورنوساندارد.گاه
انگارزمانازحرکتبازایستادهوگاهیسیرحوادثازیکشبانهروز
تجاوز نمی کند اما خواننده حس می کند عمری را با شخصیت ها
گذراندهاست .زمان در رمان نو ساعتی است که بردیوار ذهن نصب
شده است و متناسب با ضرباهنگ ذهن ،کند یا تند حرکت میکند
یامیایستد.
▪-4شخصیتهاواشیا

نویسنده رمان نو ،از پرداختن به مشغلههای فکری و ایدئولوژیک و
عرصههایحیاتاجتماعیشخصیتهایشاجتنابمیورزدوتحت
هیچ شرایطی افکار و اعتقادات خود را از زبان آنها بیان نمیکند.
او به حرکت جزئی ،لبخند و اخم شخصیت ها بسنده میکند و به
مشغلههای عینی و ذهنی آن ها کاری نــدارد .به همان نسبت که
موجودیتانساندرایننوعرمانرنگمیبازد،اشیااهمیتبیشتری
پیدا میکنند تا جایی که رمان نو« ،رمــان اشیا» نام گرفته است.
نویسنده ،اشیا را همانطور که هستند ،توصیف میکند و چنان به
آنهااهمیتمیدهدانگارجاندارند.
▪ -5حوادث

حوادث دررمان نو ،سیردورانی دارند وهربارازدیدگاههایگوناگون
تکرار میشوند .سیردورانــی حــوادث ،نبود روند منطقی و نیزاین
حقیقتکهگاهیحوادثهیچربطیبهیکدیگرندارند ،باعثمیشود
خواننده نتواند به حادثه دست پیداکند؛ اوفقط باید از یک طرح بازو
حوادثواشیاوافرادیکهدرسایهتردیدحضوردارند،بهحدسوگمان
متوسل شود .در رمان نو ،ازتکنیکهای متداول درسینما استفاده
میشود؛بهاینترتیبکهتصاویریاززمانهاورخدادهاوموقعیتهای
مختلف،کنارهمگذاشتهمیشوندتارخدادیذهنیراشکلدهند.

محقق از جشنواره شعر فجر کنار رفت

دزدی یک میلیون دالری از زن هنرمند با تهدید چاقو

پساز اعالم نامزدهای بخش کودک و نوجوان جشنواره شعر فجر ،حامد محقق
چهره ها
از حضور اثرش در مرحله داوری نهایی این رویداد انصراف داد .به گزارش ایسنا،
شاعر و نویسنده
حامد محقق نویسنده کتاب «مادرم شانه به سر» با ارسال نامه ای به دبیرخانه
دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر ،ضمن تشکر از هیئت داوران برای انتخاب کتاب
یاد شده به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه شعر فجر ،به دلیل جلوگیری از ایجاد حاشیه به
واسطه حضور پدرش در کسوت دبیری جشنواره ،با ارسالنامه ای به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره شعر فجر از حضور
کتابش در مرحله داوری نهایی انصراف داد.

ویولن سل یک و نیم میلیون دالری نوازنده سرشناس فرانسوی را بیرون
چهره ها
منزلش در پاریس به سرقت بردند .به گزارش خبرآنالین به نقل از گاردین،
نوازنده
«اوفلیا گایا» نوازنده سرشناس فرانسوی بیرون منزلش در حومه پاریس با
تهدید چاقوی سارقان روبهرو شد و سارقانساز قدیمی یک میلیون دالری او را دزدیدند .او اعالم
کرد که اینساز در رهن بانک سیآیسی است و ارزش آن تقریبا یک میلیون و 300هزار یورو است.
قدمت آرشه این ویولن به قرن نوزدهم بازمی گردد و ساخته ژان پیر ماری پرسو هنرمند فرانسوی است .گایا در سال
 2003میالدی در فرانسه عنوان نوازنده برتر را از آن خود کرد.

رازپیکاسو پس از 116سال برمال شد
دانشمندان با روش هــای تصویربرداری پیشرفته ،الیه
جدیدی از نقاشی «گــدای خمیده» اثر پیکاسو را کشف
کرده اند که نشان می دهد پیکاسو اثر خود را برپایه نقاشی
دیگر آغاز و با تغییراتی ،آن را نیمه کاره رها کرده است.
شواهد و مــدارک نشان مــی دهــد ،یکی از نقاشی های
مشهور پیکاسو که سال  1902میالدی کشیده شده،
روی نقاشی هنرمند دیگری از بارسلونا رسم شده است.
به گزارش هفت صبح ،این اثر که «گدای خمیده» نام دارد،
نقاشی رنگ روغنی است که به نظر می رسد پیکاسو آن
را با الهام از نقاشی زیرین رسم کرده است .کوه های اثر
اصلی که فعال «صحنه چشم انداز» نام گرفته ،به تصویری
از پشت ســوژه اثر پیکاسو یعنی زن خرقه پوش خمیده،
تبدیل شده است .در این بررسی ها ،محققان الیه دیگری
را در اثر «گدای خمیده» پیکاسو کشف کردند و آن را در
نشست ساالنه  AAASتوضیح دادنــد .در الیه زیرین این
اثر ،تصویری از زن خرقه پوش خمیده وجود دارد که دست
خود را درحالی که تکه نانی گرفته ،پنهان کرده است .اثر
«گدای خمیده» در گالری هنری اونتاریو در کانادا نگهداری
می شود و در طول برنامه های حفاظتی اخیر ،یکی از
کارشناسان گالری به نام «ساندرا وبستر-کوک» متوجه
خطوط و بافت هایی شد که با آن چه روی سطح نقاشی
وجود دارد ،مطابقت نداشت .او و «کنت برومل» موزه دار
گالریهنریاونتاریوازکارشناسانخواستندکهبااستفاده
از تکنیکهای تصویربرداری پیشرفته مشخص کنند که آیا
این خطوط مربوط به این نقاشی است یا الیه دیگری زیر آن
نقاشی پنهان شده است .ابتدا «جان دالنی» کارشناس
تصویربرداری گالری ملی هنر در واشنگتن دی سی با
استفاده از روش تصویربرداری فراطیفی ،تصویری از
این نقاشی تهیه کرد .با تجزیه وتحلیل نور بازتاب شده از
نقاشی ،الیههای پنهان در اثر پیکاسو مشخص شد .به گفته
وبستر کوک ،این بسیار هیجان انگیز است که فهمیده ایم
پیکاسو در نقاشی خود تغییراتی داده است .این کشف،
موج جدیدی از تحقیقات را در زمینه تاریخ نقاشی اصلی و
جزئیات آن به راه انداخته است .برومکل قصد دارد صحنه
نقاشی شده این تابلو را بازسازی کند .او معتقد است که
محل نقاشیشده در نزدیکی بارسلوناست.
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