ادبیات وهنر
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«دلبر»ی محسن چاوشی
برای فیلم «مصادره»

چاوشیجدیدتریناثرخودرادرقالبتکآهنگبرایفیلم«مصادره»خواند.اینموزیکویدئووتکآهنگدرحالیمنتشر
شدکهاینخوانندهازتصاویرجالب 50سالسینمایایراندرموزیکویدئویایناثراستفادهکردهاست.بهگزارش
«موسیقیما»«،مصادره»بهکارگردانیمهراناحمدیوتهیهکنندگیآنبرعهدهمحمدحسینقاسمیبودهاست.

...

صدای خندههای تو
افتادن تکههای یخ است!
در لیوان بهار نارنج
بخند...
میخواهم
گلویی تازه کنم...


موسیقی

«حکایت» همچنانباقیاست!

گروه ادب و هنر -یکی از مهمترین نتایج طرحهای
فـــروش فصلی کــتــاب ،تجمیع اطــاعــات مهم و
ارزشمندی از نوع عالقه و توجه مراجعه کنندگان
و پراکندگی فروش کتاب ها در مناطق گوناگون و
گروههای سنی مختلف است که میتوان از تحلیل و
ارزیابی آنها به نتایج تازهای رسید .در ادامه ،تحلیل
حجتاالسالم محمد رضا زائری را درباره طرحهای
فروشفصلیکتابمیخوانید.
▪طرحموفقبادستاوردهایقابلتوجه

محسن حسینخانی

من مدتی است ابر بهارم برای تو
باید ولم کنند ببارم برای تو
این روزها پر از هیجان تغزلم
چیزی به جز ترانه ندارم برای تو
از حد دوست دارمت اعداد عاجزند
اصال نمیشود بشمارم برای تو
این شهر در کشاکش کوه و کویر و دشت
دریا نداشت دل بسپارم برای تو
من ماهیم تو آب تو ماهی من آفتاب
یار منی و مثل تو یارم برای تو
با آن صدای ناز برایم غزل بخوان
تا وقت مرگ حوصله دارم برای تو


درطرحهایفروشفصلیکتابکهیکیازموفقترین
برنامههای حمایتی و ترویجی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی بوده است ،بر خالف معمول یارانه کتاب با
عناوینی مثل تأمین کاغذ به ناشر اختصاص نمییابد
بلکهیارانهکتاببرایخریداراندرنظرگرفتهمیشود
و بدین ترتیب نه تنها جلوی خطا و سوءاستفاده گرفته
میشودبلکهزمینهتشویقمستقیموجدیخوانندگان
کتابهابهوجودمیآید.
بدیهی است با توجه به نوپا بودن این طرح همچنان
امکان ضعف و نقایص جزئی در آن هست و باید
بــرای تکمیل و اصــاح آن کوشید و کیفیت اجرای
آن را افزایش داد ،اما تا همین جا هم اجــرای طرح
دستاوردهایقابلتوجهیمانندتوجهجدیتربهرونق
کتابفروشیهاداشتهاست.
▪نکاتمتفاوتفروشطرح«عیدانه»

مهدی فرجی

از مهم ترین نتایج این طرح ،تجمیع اطالعات مهم
و ارزشمندی از نوع عالقه و توجه مراجعه کنندگان
و پراکندگی فروش کتاب ها در مناطق گوناگون و
گروه های سنی مختلف است که می توان از تحلیل
و ارزیابی آنها به نتایج تازهای رسید.به عنوان مثال
در فهرست پنجاه کتاب پرفروش طرح «عیدانه» -در
آستانهفصلبهار-کهبهتازگیمنتشرشدهاست،نکات
متفاوتی میتوان یافت.دادههای این طرح در بخش
تألیفیبرچندنکتهتأکیدمیکنند:

1

حمزه کریم تباح فر

انتقاد توسلی از کم توجهی به تولید آثار
انقالبی

اهمیتداستان

در تمام طرح ها همواره آثــار ادبیات
داستانی از فروش باالیی برخوردارند
و همین نشان می دهد که همچنان
انسانبراساسطبیعتخودبهشنیدنداستانگرایش
دارد و خالصه حکایت داستان و قصه همچنان باقی
است!ودراینمیانشعرتنهابادوکتابازفاضلنظری
ویککتابازهوشنگابتهاجسهمدارد.

2

کــاســیــک هــا جـــای خـــود را حفظ
میکنند

در این فهرست نیز -چون گذشته -نام
کتاب هایی مثل سووشون (سیمین
دانشور)یاچشمهایش(بزرگعلوی)وشوهرآهوخانم
(علیمحمدافغانی)دیدهمیشود.آثارپرفروش"نادر
ابراهیمی"همچون"چهلنامهکوتاهبههمسرم""،بار
دیگرشهریکهدوستمیداشتم"و"یکعاشقانهآرام"
همچنان جای خود را حفظ کرده اند و از نظر تعداد
عناوینجلوترازبقیهنامهاهستند.

3

برندهامیدرخشند

چهره هایی کــه در ح ــوزه ادبــیــات
بــه نــام هــای شاخص و بــه اصطالح
به "بــرنــد" تبدیل شــده انــد ،در این
فهرست بسیار برجسته تر دیده می شوند .حضور
رضا امیرخانی با دو کتاب «رهش» و «من او» ،عباس
معروفی با دو کتاب "سمفونی مردگان" و "سال
بلوا" ،مصطفى مستور با دو کتاب "عشق و چیزهای
دیــگــر" و "روی مــاه خــداونــد را ببوس" ،محمود
دولت آبادی با " جای خالی سلوچ" در این فهرست
نــشــان مــی دهــد کــه خــوانــنــدگــان کــتــاب نخست
بــه ســراغ آثــار کسانی می آیند کــه می شناسند
و می پسندند .در میان ایــن کتاب ها همچنین
" چراغ ها را من خاموش می کنم" از زویا پیرزاد و
"کافه پیانو" از فرهاد جعفری دیده می شود.

طنین «عشقم این روزا» با صدای محمد علیزاده
در سالن میالد

تمام شهر را باید بگردم
شعری که امروز از جیبم افتاده
دست هر کس بیفتد
دل تو را به دست میآورد !

...

تحلیل محمدرضا زائری از پرفروش های تالیفی طرح عیدانه کتاب

لذت شعر

محمدعلیزاده،خوانندهموسیقی
چهره ها
پاپ،درجدیدترینکنسرتخود
خواننده پاپ
در ســالــن مــیــاد نمایشگاه با
طرفدارانشدیدارمیکند.علیزادهدراینکنسرت
قطعاتمنتشرشدهقدیموجدیدخودازجمله"چهل
درجه"رابرایمخاطباناجرامیکند.اینخوانندهپاپآلبوم
جدید"گفتمنرو"راپسازوقفهایچندسالهبعدازانتشارآلبوم"دلتبامنه"
دربهمنماهسالگذشتهمنتشرکردکهبرخیازقطعههایاینآلبوممانند
"عشقماینروزا"بااستقبالخیلیخوبمخاطبانموسیقیپاپروبهروشد.
به گزارش میزان ،کنسرت محمد علیزاده روز چهارشنبه و پنج شنبه 19و
 20اردیبهشتماهامسالدرسالنمیالدنمایشگاهبرگزارمیشود.

4

چهرههاوقهرمانانملیمحبوباند

در مــیــان پــرفــروش هــا ن ــام دو جلد
متفاوت از کتاب "ســام بر ابراهیم"
و نیز کتاب "استاد عشق" به چشم
میخورد ،زیرا مردم همیشه به قهرمانان ملی احترام
می گذارند و عالقه دارنــد .از پروفسور حسابی تا
شهید ابراهیم هادی همچنان برای مخاطبان مورد
توجه و تقدیر هستند.

5

دسترسی و توزیع موفق

اساس و پایه حفظ بازار بعد از کیفیت
تولید ،بدون شک نوع توزیع و عرضه
و ایجاد فرصت های موفق تر برای
دسترسی مشتری به کاالست و به همین دلیل آثار
ناشرانی چون ققنوس و چشمه که توزیع فعال تر و
موفقتری دارند ،بیشتر از بقیه ناشران فروش دارد.

6

خوبی استفاده کــرده و همین طــور کتاب "ما
چگونه ما شدیم" از دکتر زیباکالم شاید به این
دلیل پرفروش بوده که نویسنده آن توانسته است
حضور پررنگ خود را در فضای مجازی به خوبی
حفظ کند.

تبلیغ و فضای مجازی

در کــنــار اهــمــیــت تــوزیــع و ایــجــاد
دســتــرســی آســـان خــوانــنــدگــان به
کتاب ،یکی از مهمترین عوامل فروش
استفاده درست از امکانات تبلیغی مخصوصا -در
شرایط حاضر -فضای مجازی است .شاید فروش
کتاب "خاطرات سفیر" از ســوره مهر به این دلیل
باشد که سوره مهر از ظرفیت های تبلیغی خود به

محمد معتمدی در اصفهان می خواند
«محمد معتمدی» در آخــریــن روز از
چهره ها
فروردین ماه امسال در اصفهان به
خواننده سنتی
اجــرای برنامه مــی پــردازد؛ ایــن در
حالی است که آخرین اجرای او در این شهرستان با
حاشیههایی همراه شده بود .این خواننده همچنین به
زودی تمرین هایی را با چند گروه معتبر اروپایی برای
شرکت در جشنواره های مختلف موسیقی آغــاز می کند.
معتمدی ،اوایل فروردین ماه برای ایرانیان ساکن فرانسه ،کنسرتی را در
میدان کنکورد شهر پاریس با اشعاری از بزرگان ادبیات و موسیقی کشور و
همچنین تصانیفی از ساخته های خودش اجرا کرد .اجرای برخی از قطعات
خاطرهانگیزی چون «به اصفهان رو»« ،بهار دلنشین»« ،دل شیدا» و همچنین
قطعه «نسیم نوروزی» بخشهای مختلفی از این کنسرت را تشکیل میداد.

در میان
پرفروشها
نام دو جلد
متفاوت از
کتاب "سالم
برابراهیم"
و نیز کتاب
"استاد عشق"
به چشم
میخورد،
زیرا مردم
همیشهبه
قهرمانان
ملی احترام
میگذارند

7

همیشه فرصت هست

همیشه در میان فهرست آثار قابل
پیشبینی ،ناگهان نام کتابهایی
مــشــاهــده مــی شــود کــه بــا روال
طبیعی سازگار نیست و نوعی استثنا به شمار
می آید و پــس از بررسی معلوم می شود که آن
کتاب در مقطع زمانی منتهی به طرح فروش
فصلی به هر دلیل خبرساز شده و فرصتی برای
دیده شدن داشته است .همین نشان میدهد که
همیشه فرصت هست تا یک کتاب در کنار عناوین
ثابت و قواعد اصلی بتواند خود را نشان بدهد و
با جلب توجه مخاطبان در فهرست پر فروش ها
قرار بگیرد ،یعنی هیچ وقت دیر نیست!فروش
کتاب هایی مثل "خاطرات شازده حمام" از دکتر
پاپلیو"چاینعنا،سفرنامهوعکسهایمراکش"
از منصور ضابطیان نشان میدهد که حتى آثاری
با موضوعات خاص که شاید در نگاه اول چندان
برای مخاطب عام جذاب و محبوب به نظر نیایند،
می توانند فرصت دیده شدن و فروش مناسب را
داشتهباشندومخاطبانخودراپیداکنند.

بی اعتنایی برخی هنرمندان به دفاع مقدس
بی اعتنایی به هویت خودشان است
سعید عالمیان ،نویسنده و پژوهشگر
چهره ها
دفاعمقدسگفت:نویسندهوهنرمند
نویسنده
انقالبینمیتواندبهپدیدههشتسال
جنگتحمیلیبیاعتناباشد.درواقعهیچنویسندهایدر
هیچکجایدنیانمیتواندبهجنگیکهدرکشورشرویداده
اســت ،بی اعتنا باشد؛ به همین دلیل دفــاع مقدسگنجینه ای
تمامنشدنی ازسوژههای هنری است .بهگزارش فارس ،عالمیان اضافهکرد :در
جنگماقشریبهناممهاجرانجنگداریممصیبتیکهاینهاکشیدندگلستان
سوژه است؛ به گونه ای که سوژه برای نگارش رمان ،خاطرات عشقی و هر نوع
سوژهایکهبخواهیمدرجنگوجوددارد.ایننویسندهتاکیدکرد:اگراهلقلمدر
اینزمانبهجنگبیاعتناییکننددرواقعبههویتخویشبیاعتنابودهاند.

تنها و غریب مانده انسان در شهر
سنگین شده سایه رفیقان در شهر
محتاج درنگیم در این کثرت رنگ
این است دلیل راهبندان در شهر
میالد عرفانپور

***
من ِم َهم
که گاهی به زمین دل میبندم
گاهی به آسمان
و آرام آرام
میان تو و خدا
پراکنده میشوم
گروس عبدالملکیان

***
یک شب رنگت میکنم
سبزت میکنم
بهت شاخ و برگ میدهم
عباس معروفی
بعد در سایهات آرام میگیر م
***
صبح امروز کامال تلخ است
می توان چای دم نکرد امروز
استکان را که میبرم به دهان
چای هم طعم آه میگیرد!
حسین صفا


رونمایی از آثار برگزیده لوریس
چکناواریان در تاالر وحدت
مجموعه برگزیده آثار لوریس چکناواریان آهنگ ساز روز
سه شنبه  28فروردین ماه در تاالر وحدت تهران رونمایی
می شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،در این مراسم
که با حضور لوریس چکناواریان و تعدادی از هنرمندان
مطرح موسیقی کشورمان برپا میشود ،از پانزده اثر صوتی
و تصویری این آهنگ ساز و رهبر ارکستر برجسته در قالب
سیزده اثر صوتی و دو اثر تصویری که طی سالهای گذشته
توسط ارکسترهای مختلف داخلی و بین المللی اجرا شده
است ،رونمایی خواهد شد.

نامه جمعی از اهالی موسیقی به مدیرکل
جدید دفتر موسیقی
جمعی از اهالی موسیقی که پیش از ایــن طی نامه ای
سرگشاده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حمایت خود
را از انتصاب علی ترابی به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی
اعالم کرده بودند ،بار دیگر با انتشار نامه ای خطاب به
مدیر دفتر موسیقی مواضع و مطالبات خود را از این نهاد
اعالم کردند .در این نامه که به امضای حدود  100نفر از
اهالی موسیقی رسیده است ،ضمن فرخنده دانستن این
انتصاب و تشکر از وزیر فرهنگ و معاونت امور هنری ایشان
در شنیدن صدای بخش بزرگی از جامعه موسیقی که تا به
امروز کمتر صدایشان شنیده شده بود ،با اشاره به مواردی
چون دور نگاه داشتن فضای هنر موسیقی از معادالت
و بازی های سیاسی و دیدگاه های امنیتی ،اجتناب از
انحصارگرایی ،شفاف سازی ،اصــاح برخی قوانین و
روال های حاکم بر حوزه موسیقی ،توجه به کیفیت ،دوری
از عوام گرایی ،ایجاد امنیت کاری و آینده ای مطمئن برای
فعاالن این حوزه ،مقاومت در برابر تهدیدها و تحدیدهای
فراقانونی و غیرقانونی و ...تصریح شده که جامعه موسیقی
همچنان حق نظارت و نقد را در برابر تصمیمات ،مواضع
یا سیاست های احتما ًال نادرست ،مغایر با اصول هنری یا
منافع صنفی ،برای خود محفوظ خواهد داشت.

...

روایت محمدعلی علومی از «قصه اساطیر»

انتقادهای تند از سیاست های موسیقایی صداوسیما در برنامه تلویزیونی ساعت 25

جالل حاجی زاده

خواننده موسیقی انقالبی با اشاره به انگیزههای خود برای
تولید آثار انقالبی ،از کم توجهی برخی از نهادها به ایده ها
و طرح های هنرمندان فعال این حوزه انتقاد کرد .محسن
توسلی ،خواننده موسیقی انقالبی ،در گفت وگو با مهر
اظهار کرد:ما تا امروز تالش کردیم به سهم خودمان آثاری
را مرتبط با موضوعات انقالبی و اجتماعی تولید کنیم .در
این راههم بارها و بارها به مجموعههای مختلفی طرح و ایده
دادیم که بیشتر آن ها با کم توجهی مواجه شد و کسی ما را
تحویل نگرفت اما شما مطمئن باشید ما تا زمانی که بشود
کارمان را انجام می دهیم و حتی با هزینه های شخصی
به تولید آثار اقدام خواهیم کرد .اما امیدوارم از راهی که
انتخاب کردیم ،خسته نشویم.

ادبی و هنری

چون هوا ،چون عشق
چون لبخند ،چون نان
چون خودت
دیدنت هربار حسی تازه دارد با خودش...
امیر اکبرزاده


یتیمها...
به نام مادرشان حساسترند
و پنجرهها
به نام تو
تا صدایت میکنم
می زنند زیر باران...
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دالیل نشان ندادن ساز در تلویزیون را بگویید
گروه ادب و هنر -اولین برنامه ساعت  25در سال جدید که با حضور پیروز ارجمند آهنگساز
و مدیر کل اســبق دفتر موســیقی ارشــاد و علیرضا بدیع شــاعر و ترانه ســرا روی آنتن رفت،
با انتقاداتی تند از سیاســت های موســیقایی ســازمان صدا و سیما همراه شــد .بعضی از این
انتقادهای تند و تیز این برنامه را که هر جمعه ســاعت  ۳۰دقیقه بامداد با اجرای امیرحسین
مدرس از شبکه  ۵پخش می شود در ادامه میخوانید.

پیروز ارجمند و علیرضا بدیع مهمانان برنامه این
هفته ساعت  25بودند که با موضوع نقد و بررسی
تیتراژهای نــوروز  97و تحلیل نقش موسیقی در
برنامه های تلویزیون در کنار امیرحسین مدرس
قرار گرفتند و به گپ و گفت پرداختند .در آغاز این
گفت وگو امیرحسین مدرس نظر مهمانان برنامه را
درباره نحوه پرداخت سیما به مقوله موسیقی درایام
عید جویا شد .پیروز ارجمند در این باره گفت :در
مجموع اتفاقات خوبی در این دو هفته رخ داد و از
همه ژانرهای موسیقی و همه طیف ها خوانندگان
خوبی به سیما دعوت شدند و در مجموع تنوع خوب
بود .اما شاهد حضور برخی از هنرپیشگان بودیم
که خواننده شده اند و این که بگوییم آیا خوانندگان
خوبی هستند ،جای پرسش دارد.
وی افزود :جای موسیقی محلی و سنتی ما خالی
بود و این پرسش پیش می آید که چرا صدا و سیما به
موسیقی محلی و سنتی ما بیمهری میکند که همه
افتخار و دارایی ماست و فقط به پاپ میپردازد و این
نقطه ضعف سازمان در این ایام بود.
▪تا به کی سازمان قصد دارد س ــاز را در سیما
نشان ندهد؟

ارجمند درباره سیاست های سازمان صدا و سیما
در زمینه موسیقی اظهار کرد :تا به کی سازمان قصد
دارد ساز را در سیما نشان ندهد ،آیا با نشان دادن
اسلحه ،مردم اسلحه به دست می گیرند یا با نشان
دادن مــواد مخدر مــردم معتاد می شوند .اگر ساز
هم نشان دهــد ،مــردم با دیدن ساز ،ساز به دست
نمیگیرند.
▪بــه مــا موسیقی دان ــان بگویند دالیــل نشان
ندادنساز چیست؟!

این آهنگ ساز در ادامه گفت :مقام معظم رهبری
درباره موسیقی نظرات روشنگرانه ای دادند و در
مــورد موسیقی فاخر و ارزشمند نظرات روشنی
داشته اند .زمانی که شهرام ناظری با صدای خود
شعر حافظ و موالنا را در کنار نوازنده ای که او هم
در کمک به ارائه این موسیقی عرفانی می نوازد،
هنرنمایی می کند چرا باید نوازندگی او را نشان
ندهیم .من به عنوان موسیقی دانی که سی ویک
سال است کار حرفهای میکنم این تقاضا را دارم که
به ما موسیقی دانان بگویند که چرا سازمان ساز را
نشان نمیدهد و دالیل این کار چیست؟

▪سهم ما از موسیقی ملی چقدر است؟

علیرضا بدیع در تکمیل سخنان پیروز ارجمند
افزود :این که سهم ما از موسیقی ملی چقدر است
باید مشخص شود .موسیقی ملی چه نوع موسیقی
است؛ آیا موسیقی است که گروه ها یک شبه در آن
مد می شوند و همه گیر می شود و میزان اتمام خرید
بلیتدرکسریازدقیقهمدنظراستیاخیرموسیقی
فاخری که ریشه آن در آثار گذشتگانی نظیر همایون
خرم بودو اکنون عزیزانی نظیر آریا عظیمی نژاد آن
را راهبری می کنند .مقصود شکل دوم است اما
متأسفانه جای آن در تلویزیون خیلی خالی است.

▪ترانه «عید» آشتی سیما با جوانان است

▪چرا ابراهیم تاتلیس آری ،شجریان نه؟

پیروز ارجمند در تکمیل سخنان علیرضا بدیع گفت:
اتفاق جالبی که امسال در یکی از سریال ها افتاد،
این بود که ما صدای خواننده ترک ابراهیم تاتلیس
را در یکی از سریال ها شنیدیم؛ این خواننده خوبی
است اما فکر کردم که چرا استاد شجریان در سیما
نمی خواند؛ ابراهیم تاتلیس قابل احترام اما چرا به
این طرف توجه نمیکنیم؟ چرا به خوانندگان جوان
فرصت نمی دهیم؟ ما تعداد زیادی خواننده خوب
داریم و موسیقی محلی ما موسیقی غنی و سرشاری
است و مــردم لذت می برند .چرا به ظرفیت های
موجودکم توجهی میکنیم؟
▪تیتراژ «پایتخت» به دلیل اصالت و محلی بودن،
در ذهن مخاطب جا باز کرد

پــس از صحبت های ایــن هنرمند و پخش تیتراژ
مجموعه «یک یک» با صدای علیرضا عصار و قطعه
«مــه دخــت» از حجت اشــرف زاده ،تیتراژ سریال

«پایتخت» با صــدای حمید ترکاشوند پخش شد
و علیرضا بدیع دربــاره ایــن کــار گفت :ایــن اشعار
از ادبیات کالسیک ماست و برخی از این اشعار
برگرفته از ادبیات شفاهی مازندران است و این کار
دستکاری شده و ممکن است با این دستکاری برخی
کلمات تغییر نادرست پیدا کند .اما در مجموع کار
خوبی بود.

چرا صدا
و سیما به
موسیقی
محلی و
سنتیما
بیمهری
میکند و
فقط به پاپ
میپردازد
این نقطه
ضعف
سازمان
است

پس از این کار علیرضا بدیع درباره قطعه عید تیتراژ
برنامه «اینک بهار» با صدای کامران تفتی و رستاک
حالج اظهار نظر کرد .پیروز ارجمند هم در این باره
گفت :به نظر من این کار جوانانه ترین موسیقی
عید بود.
قطعه «فصل بی تکرار» از رضا یزدانی که تیتراژ
سریال «تعطیالت نوروزی» بود ،کار دیگری بود که
مورد نقد مهمانان برنامه قرار گرفت .پیروز ارجمند
ضمن تسلیت به رضا یزدانی بابت درگذشت پدر این
هنرمند و تبریک به علی اوجی در حمایت از موسیقی
کار این تیتراژ را از کارهای خوب امسال دانست.
تیتراژ سریال هیئت مدیره با صدای احسان کرمی
قطعه دیگری بود که به معرض نقد مهمانان این
برنامه گذاشته شد .علیرضا بدیع در این باره گفت:
این کار موسیقی فولکلور و محلی خراسانی است و
بسیار کار زیبایی است و با تنظیم جدیدی احسان
کرمی آن را خوانده است .احسان سعی کرد لهجه
بیرجندی را تقلید کند که موفق بود و ترانه موفقی
دارد.
پیروز ارجمند هم در این باره گفت :کاش احسان
کرمی این کار را نخوانده بود زیــرا در کار محلی
ظرافت خاصی وجود دارد و ظرایفی در این گویش
است که کاش خواننده محلی این کار را خوانده بود.
«آرزو این است» با صدای فریدون آسرایی و ترانه
حسین قیاسی ،قطعه دیگری بود که از نظر مهمانان
برنامه کار موفقی بود و به عقیده علیرضا بدیع این
ترانه دومین کار موفق در تیتراژهای نوروزی بود و
دکتر ارجمند هم این کار را موفق دانست.

نشر آموت ،اثری تازه از محمدعلی علومی را با عنوان «قصه
اساطیر» منتشر کرده است که به بررسی و توضیح داستان
هــزار و یک شب و قصه های ایرانی بر مبنای اسطوره ها
میپردازد.بهگزارشمهر،ایناثرکهدرقالبدوکتابدریک
مجموعهگردآوریشدهاست،دربخشاولبهتحلیلوبررسی
کتاب قصه های هزار و یک شب می پردازد و در بخش دوم
رابطه میان قصههای ایرانی و مبانی اساطیری آن را بررسی
می کند .این اثر همچنین در پیوست خود چهار مقاله و نیز
تصاویری درباره هزار و یکشب و برخی اسطورههای ایرانی
وغیرایرانیوفرهنگعامهرادربرمیگیرد.اینکتابازسوی
نشرآموتوباقیمت 73هزارتومانمنتشرشدهاست.

معرفی  7رمان و 7مجموعه داستان راه یافته
به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب
هفترمانوهفتمجموعهداستانراهیافتهبهمرحلهنهایی
جایزه مهرگان ادب معرفی شد .به گزارش ایلنا ،بنابر اعالم
دبیرخانه جایزه مهرگان ،با رأی هفت داور مرحله نهایی
جایزه مهرگان ادب ،هفت رمان و هفت مجموعه داستان
نامزد دریافت تندیس مهرگان و جایزه نقدی هفدهمین و
هجدهمیندورهجایزهمهرگانادبمشخصشد.کتابهای
راهیافتهبهمرحلهنهاییازمیان 527اثر( 285رمانو242
مجموعه داستان) چاپ اول منتشر شده در سالهای  94و
 95انتخاب شده است .علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان
گفت:درایندورهدرهردوبخشادبوعلمازیکشخصیت
بزرگبهخاطریکعمرتالشوخدمتقدردانیمیشود.وی
زمانبرگزاریمراسمنهاییاهدایجایزهرااوایلاردیبهشت
ماهاعالمکرد.

تقدیر از عکاسان ایرانی در جشنواره عکس
مونته نگرو
عکاسان ایرانی شرکتکننده در مجموعه جشنواره MNE
 PBKکشور مونته نگرو در بخش های مختلف این رویداد
تقدیر شدند .به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی فیاپ
درایران،جوایزکسبشدهدرمجموعهجشنوارهMNEPBK
کشورمونتهنگروتوسطعکاسانعضوکلوبعکسفوکوس
(نمایندگی فیاپ در ایران) به شرح زیر است :عکس  eveاز
امین مهدوی ،عکس  Forcedاز کــوروش یزدانی ،عکس
 Space shipاز سعید محمدزاده ،عکس  flamingo1از
کاوه مناف زاده برگزیده جایزه  Salon HMو عکس  Boldاز
امین مهدوی برگزیده PSA Gold medalشد .فدراسیون
بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان تنها موسسه
بین المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت
شناخته شده است ،در سال  1946پایه گذاری شد و از آن
سال تاکنون واسطهای برای برقراری ارتباط بین موسسات
ملیعکاسیدرکشورهایمختلفجهانبودهاست.
CMYK

