ادبیات وهنر

چهار شنبه  19اردیبهشت 22. 1397شعبان .1439شماره 198۱4

عاشقانههای علیرضا قربانی
برای «پدر»

موسیقی ما-علیرضاقربانیخوانندهموسیقی،تیتراژسریالرمضانی«پدر»بهتهیهکنندگیحامدعنقاوکارگردانیبهرنگتوفیقیراخواند.قربانیاینتیتراژ
راباآهنگسازیستاراورکیبرایسریالماهرمضانشبکه2سیماخواندهاست.ویعالوهبرترانهتیتراژ،برایاینسریالقطعاتآوازیدیگرینیزاجرامیکند
کهبهفضاسازیبیشترماجراهایعاشقانهبینشخصیتهاازجملهدوکاراکتریکهمهدیسلطانیولعیازنگنهایفاگرآنهاهستند،کمکشایانیمیکند.
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معرفی 5نویسنده ای که منبع الهام شان داستایفسکی بوده است

مرا درگیر
صدایت،
نفست،
مرا درگیر حافظهات کن. ..

ایلهان برک

دلم گرفته از این روزها ،دلم تنگ است
میان ما و رسیدن ،هزار فرسنگ است
مرا گشایش چندین دریچه کافی نیست
هزار عرصه برای پریدنم تنگ است
مرا به زاویه باغ عشق مهمان کن
دراین هزاره فقط عشق ،پاک و بیرنگ است
سلمان هراتی


مینویسم باران
دیگر پروانه و باد
خود میدانند
پاییز است یا بهار !

شمس لنگرودی

مثل باران بهاری
که نمیگوید کی،
بیخبر در بزن و
س
سرزده از راهبر 

حسین منزوی

▪ژان پل سارتر

ســارتــر در کتاب «اگزیستانسیالیسم یــک اومانیسم
است» نوشته است« :داستایفسکی می گوید :اگر خدا
وجود نمی داشت هرچیزی مجاز بود و این عبارت برای
اگزیستانسیالیسم ،نقطه شروع بود ».این عبارت در واقع
چکیده ای از دیدگاه ایوان کارامازوف است و در تفسیر
سارتر ،به این معناست که اگر خدا وجــود نمی داشت
بشر مسئول همه چیز بــود؛ بــدون هیچ شانسی برای
درخواست بخشش نهایی.ادبیات روس خیلی پیش از
ظهور و پیدایش اگزیستانسیالیسم ،به دنبال کلی فهم
بشربود.داستایفسکیپیشازاینتالشهاییرابرایحل
معمای مسئولیت خود و خدا در نمونه هایی از شخصیت
راسکولنیکف در رمان «جنایت و مکافات» استاوروگین
در «شیاطین» و ایوان کارامازوف در «برادران کارامازوف»
کرده بود.میتوانیم بگوییم که ایمان ،پاسخ اصلی به همه
این سوال ها بوده؛ آن چه با مفهوم اگزیستانسیالیسم در
غرب در تعارض است.
موضع همینگوی در برابر داستایفسکی در داستان
اتوبیوگرافیک «پــاریــس ،جشنی بــیــکــران» انعکاس
می یابد .در قسمت هایی از این کتاب آمده است« :در
آثار داستایفسکی مطالب باور نکردنی وجود دارد که بنا
نبود باور کنی اما برخی چنان حقیقت داشتند که پس از
خواندنشان دگرگون میشدی .این جا بیمایگیو جنون،

***

نسترن وثوقی

...
ادبی

دکتریاحقی :یک جهان سپاس
مــــراســــم «نـــکـــوداشـــت
نــــــیــــــم قــــــرن تـــــاش
عـــلـــمـــی و فــرهــنــگــی
دکــــتــــر مــحــمــدجــعــفــر
یــاحــقــی» بــا حــضــور وزیــر
فرهنگ وارشاد اسالمی
و جمعی از شخصیت های
برجسته علمی ،فرهنگی،
سیاسی و هنری کشور ،به
همت بنیاد نخبگان خراسانرضوی و با مشارکت ادارهکل
فرهنگوارشاد اسالمی استان در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد .دکتر یاحقی در پیامی که در اختیار روزنامه
خراسان گذاشت ،از تمامی دست اندرکاران این نکوداشت
تشکر کرد و نوشت:
یک جهان سپاس
حضور پرشور و مهربانه همه عزیزان :وزیر محترم ارشاد،
مسئوالن گــرامــی ،نهادها ،رســانــه هــا ،خویشاوندان،
دوســتــان ،همکاران دانشگاهی ،دانشجویان عزیز و
مهرانگیزم (قدیم و جدید) ،شکوه مجلس نکوداشت بنده
را ده چندان و بار شرمساری مرا صدچندان کرد.
محمدجعفر یاحقی
زبان به گرد سپاس شما نرسد .

برگزاری نشست «حافظ؛ تجلی
روح ایرانیان»
بهگزارشایسنابراساسخبررسیده،نشست«حافظ؛تجلی
روح ایرانیان» که به نقش حافظ در شکل گیری فرهنگ
ایرانی اختصاص دارد ،با سخنرانی دکتر علی فردوسی و
حضورفریدونمجلسیبرگزارمیشود.دکترعلیفردوسی
اکنون در مقام استاد ممتاز در دانشگاه نتردام دونامور شهر
سانفرانسیسکو مشغول تدریس است .او دو نمایش نامه
ژاپنیوچندینکتابازمیشلفوکو،آلنبدیو،دیویدآیوزو...
رابهفارسیترجمهکردهومشهورترینترجمهاودرسالهای
اخیر کتاب «رساله الهی سیاسی» اثر باروخ اسپینوزا است
که با استقبال مواجه شده است .فردوسی درباره «حافظ»،
پژوهش های گسترده ای انجام داده که بخش های اندکی
ازآنهارابهصورتمقالهمنتشرکردهواکنوندرحالتنظیم
نوشتههایخوددراینزمینهاستکهبهزودیمنتشرخواهد
شد .بر اساس این خبر ،قدیمی ترین نسخه از غزل های
حافظ نیز سال ها قبل با دقت او و در زمانی که مشغول به
تحقیق در کتابخانه بادلیان لندن بود ،پیدا شد و در ایران
انتشار یافت .نشست «حافظ؛ تجلی روح ایرانیان» شنبه
 22اردیبهشتساعت 17در کتاب فروشی بوکلند واقع در
مجتمعپاالدیومدرمیدانالفبرگزارمیشود.

خبث طینت و قداست
و دیوانگی و قماربازی
بــرای شناختن وجود
دارد .هــمــان طــور که
چشم اندازها و جاده ها
در آثــــار تــورگــنــیــف و
حــــرکــــت یـــگـــان هـــا و
زمـــیـــن هـــا ،افــســرهــا و
افــراد و صحنه های نبرد
در اثــر تولستوی».پس از
چنین مــدحــی ،همینگوی
گــاهــی وقــت هــا از او بــه طرز
دیــگــری ی ــاد مــی کــرده اســت:
«بــه داستایفسکی فکر می کنم،
چطور یک نفر می تواند این انــدازه
بد بنویسد ،به طــرزی باورنکردنی بد
و شما احساس کنید که اتفاقا خیلی هم
عمیق و پرمغز است».برخی کارشناسان روس
معتقدند که در همینگوی کمی حس حسادت به
داستایفسکی وجود داشته است.
▪ویلیام فاکنر

کتابهای زیادی به بررسی عالقه فاکنر به داستایفسکی
پرداخته اند .این نویسنده آمریکایی ،نویسنده روس را
یکی از سرچشمههای اصلی الهام ادبیات در کنار انجیل و

▪اورهان پاموک

شــکــســپــیــر
تــوصــیــف ک ــرده
بود« .برادران کارامازوف» بیشترین تاثیر را بر او داشته
و فاکنر این کتاب را بارها و بارها خوانده است .او حتی
زمانی به «هــرت کــرن» ،شاعر آمریکایی نوشت که در

این روزهــا حتما اسم اورهــان پاموک
به گوشتان خــورده اســت؛ نویسنده ای
که قرار است  20اردیبهشت به تهران و
نمایشگاه کتاب بیاید .به اعتقاد پاموک،
تولستوی بزرگ ترین استاد رمــان است.
امــا نویسنده تــرک بیش از همه تحت تاثیر
داستایفسکیبودهاست.پاموکدریککنفرانس
مطبوعاتی در ســن پــتــرزبــورگ گفته بــود پــس از
خواندن «بــرادران کارامازوف» ،زندگی اش به طور
کامل تغییر کرده و همچنین این احساس را داشته که
مخاطب مستقیم داستایفسکی در این رمان سترگ بوده
است و نویسنده روس برای او مطلبی از مردم و زندگی
آن ها را آشکار کرده که شخص دیگری از آن ها آگاهی
ندارد .پاموک در سن بیست سالگی رمان «شیاطین» را
خوانده و پساز خواندن آن ،احساس ترس و شگفتی به او
دست داده بودو به گفته خودش هیچ کتاب دیگری پساز
آن نتوانسته تاثیری چنان عمیق و ماندگار براو بگذارد.

چهارقانون طالیی درنوشتن داستانکوتاه
میتواند برای نویسندگان جوان مفید باشد.

گــروه ادب و هنر -نویسندگان مشهور در
نوشتن داستان به خصوص نوع کوتاه آن،
معمو ً
ال سبک و سلیقه های متفاوتی دارند.
تاریخ ادبیات نشان می دهد هر نویسنده ای
بــرای خلق شخصیت های داستانی اش ،از
روش های خاص خود استفاده کرده است .به
عنوان مثال آنتوان چخوف ،سبکی موسوم به
«سالح» داشته و همینگوی از روش «کوه یخ»
در نوشتن داستان کوتاه استفاده می کرده
است .با وجود روشهای متفاوت ،نوشتن
داستان کوتاه یک قاعده و قانون کلی
دارد که همه نویسندگان به آن پایبند
هستند .سایت لیت هاب ،بر اساس
تجربه های نویسندگان مختلف،
قوانینی برای نوشتن داستان کوتاه
پیشنهاد مــی کــنــد که

▪قانون اول

نداشتن تناقض بین شخصیتهای داستان با
دنیای اطراف است.
▪قانون دوم

دومین قانون این است که باید اجازه دهید
شخصیت ها دنیای اطراف را همان گونه که
هست مشاهده کنند.
▪قانون سوم

قانون سوم مربوط به حوادث داستان است که
نباید برای جذب مخاطب ،حرکت های
فیزیکی ،بیش از حــد توضیح
داده شود چون از بار ادبی
داســـتـــان کاسته
خواهد شد.

...
هنری

بشقاب «ناپلئون»حراج میشود
مــجــمــوعــه ای از آثــــار هنری
هنرمندان معروف متعلق به
«دیوید راکفلر» میلیاردر مشهور
آمــریــکــایــی تــوســط حــراجــی
کریستیز به فــروش می رسد.
بــه گـــزارش فـــارس بــه نقل از
واشنگتن تایمز ،مجموعه ای از
آثار هنری «پیکاسو»« ،مونه» و
دیگر هنرمندان معروف متعلق
به «دیوید راکفلر» ،میلیاردر
معروف آمریکایی در حراجی کریستیز به فروش میرسد.
کریستیز اعالم کرده که در فروش روز چهارشنبه ،حدود
 500میلیون دالر به دست خواهد آمد که این مبلغ به
چندین موسسه خیریه ای که دیوید راکفلر و همسرش
پگی در زمان حیات به آن ها کمک مالی می کرده اند،
واگذار میشود .دیوید راکفلر آخرین نوه زنده «جان دی
راکفلر» بنیانگذار شرکت نفتی «استاندارد اویل» بود که
سال گذشته میالدی در  101سالگی درگذشت .دیوید
راکفلر بیش از  50سال زندگی مشترک با پگی داشت.
پگی  21سال قبل از دیوید و در سال  1996درگذشت.

ایــن زوج مجموعه ای بــزرگ
از آثــار هنری ،اثاثیه و اشیا ی
تزیینی بسیار گران بهایی را در
طول زندگی مشترک گردآوری
کــرده و بسیاری از آثــار هنری
و اشیای گران قیمت را نیز از
نسل راکفلر به ارث برده بودند.
حراجی کریستی اعــام کرده
برخی از این آثار هنری میتواند
رکورد باالترین قیمت در بخش
مجموعههای خصوصی را ازآن خود کند .حراجی فردا،
برهنر قرون نوزدهم و بیستم متمرکز بوده و شامل آثاری
ِ
«گوگن» و «ماتیس» خواهد بود .روز پساز آن ،به حراج
از
ِ
آثار آمریکایی شامل آثاری از «ویلم د کوونینگ» «،ادوارد
هاپر»و«جانسینگرسارجنت»اختصاصخواهدداشت.
بخشهایبعدیفروشحراجیکریستیازاینمجموعه
بر اثاثیه ،سرامیک و چینی آالت و دکورهای گران بها
متمرکز خواهد بود .در میان اشیای به حراج گذاشته
شــده ،یــک بشقاب چینی مخصوص دســر متعلق به
«ناپلئون» در زمان تبعید هم وجود دارد.

...

پیک خبر

▪نیچه

نیچه با «جنایت و مکافات»« ،ابله» و «خــاطــرات خانه
مردگان» آشنایی داشت .میگویند پساز آن که فیلسوف
آلمانی رمــان «آزردگـــان ،تحقیر و توهین شده ها» را
می خواند ،احترامش به داستایفسکی دوچندان
مــی شــود .بیشتر کارشناسان معتقدند رمــان
کوتاه «یادداشت های زیرزمینی» دربردارنده
درخشان ترین افکار داستایفسکی است.
سارتر و نیچه نیز بر همین عقیده بودند و
این یادداشت ها را شاهکاری درکارهای
روان شناسانه نامیده بودند .نیچه عالقه
بسیاری به ادبیات روس داشــت و آثار
پوشکین ،میخائیل لرمونتوف و نیکالی
گوگول را خوانده و پساز آن اقرار کرده
بود داستایفسکی زیباترین کشف او
در سراسر زنــدگــی اش بــوده است:
«داستایفسکی را میشناسید؟ به غیر
از استاندل هیچ شخصیتی به اندازه
داستایفسکی بــرای من اعجاب آور
نبوده و تا این حد از خواندن آثارش
احساس لذت نکرده بودم .او درست
مانند روان شناسی است که با او نقاط
مشترک بسیاری دارم».

گروه ادب و هنر -داستایفســکی ،نویســنده بزرگ قرن نوزدهم روس بر نویسندگان بسیاری
از نیچه تا همینگوی تاثیرگذار و منبع الهام شــان بوده اســت .تاثیر او همچنین بر ژانرهای
ادبی و جریان های رایج فلســفی ،انکار نشدنی اســت .کافکا ارتباط عمیقی با او احساس
می کرده و عبارت هایــی از رمان «جوان خام» داستایفســکی را با لذت برای دوســتش
ماکس برود ،می خوانده اســت؛ نویسنده ای که بعدها نوشــت ،فصل پنجم این رمان
تاثیر بسیاری بر سبک کافکا گذاشــت .جیمز جویس او را مردی توصیف کرده که
بیش از هر نویســنده دیگری نثر مدرن را ابداع کرد .ویرجینیا وولف درباره آثار او
نوشت که تار و پود آن ها با روح و جان تنیده شده و ما بیآنکه خود بدانیم ،درون
آن شناور می شویم و مانند گردابی گمراه و شگفت زده به چرخش درمی آییم و
در عین حال سرشار از سرگیجه ای خلسه وار می شویم .گابریل گارسیا مارکز
و هاروکی موراکامی از نوجوانی جزو طرفداران داستایفسکی بوده اند .شاید
بتوان گفت تنها نویسندهای که او را درنیافت ،والدیمیر ناباکوف بزرگ بود .در
ادامه به گزارش ایبنا ،پنج نویسنده مهم را که داستایفسکی منبع و سرچشمه
الهامشان بوده است ،معرفی میکنیم.

▪ارنست همینگوی

کاش تنهایی
پرنده بود
گاهی هم
به کوچ فکر میکر د

ادبیات آمریکا چیزی شبیه این رمان وجود ندارد.
دکتر رابرت هاملین ،متخصص آثار فاکنر دراینبارهگفت:
«فاکنر مانند داستایفسکی به مطالعه بحران شخصیت در
قلب بحران جامعه عالقه مند بود .یک خانواده معمولی
که فاکنر توصیف می کند ،نماد اخالق جمعی و شرایط
کلی یک ملت است؛ همان چیزی که در آثار داستایفسکی
مشهود است که شخصیت ها در دوراهی های اخالق،
ایمان و عواطف قرار میگیرند».

شخصیتیاعجابآور

لذت شعر
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واقعی اطرافش نوشته اســت .او نمی تواند
داستانی بنویسد که پیش از آن اتفاق نیفتاده
اســت .داستان ،نویسنده را همراه خودش
میبردواگرایناتفاقنیفتدنبایدانتظارداشت
خوانندهرانیزجذبکند.
در نویسندگان معاصر ،نوعی نوآوری مشاهده
می شود که به نوشته سایت لیت هاب قانون
«دستزدنبهخرس»است.درنوشتنحوادث،
زیادنبایدبهچیزهاییکهدردنیایواقعیاتفاق
میافتد ،وفادار بود .در دنیای واقعی نمیتوان
به خرس دست زد ولی نویسنده به راحتی
میتواندبهخرسخشمگینکهدرحالدفاعاز
بچهخوداست،دستبزند.دردنیاینویسنده
در چند جمله می توان به خرس نزدیک شد و
بچهاش را گرفت .این قانون به نویسنده یادآور
میشود که در نوشتن حوادث قوانین معمول
دنیای واقعی را در ذهنش بشکند و به جای
واقعیت،چیزهاییبنویسدکهدردنیایواقعی
وجود ندارند .وقتی داستان جذابیت و اهمیت
خود را نزد مخاطب پیدا میکند که بتوانید از
مرزهای دنیای واقعیت عبور و در عین رعایت
احترام و ادب ،داستانی هیجان انگیز برای
آن ها تعریف کنید .قوانین قدیمی را فراموش
وقوانینجدیدیبراینوشتنخودپیداکنید.

▪قانون چهارم

پایان داستان نباید با ابتدا و محتوای داستان
تفاوت شگرفی داشته باشد .نویسنده باید
داستان را همان طور تمام کند که خواننده
پساز مطالعه کل داستان انتظار دارد.
به عقیده سایت لیت هاب ،نوشتن داستان
کوتاهشبیهساختنخانهاستکهبایدجمالت
به طور منظم و بر اساس قانون و قاعده خاص
روی هــم چیده شوند تــا داســتــان ساخته
شود ولی نویسنده باید تفاوت کوچکی بین
داستان و خانه قائل شود .نویسنده مبتدی
سعی می کند از بهترین جمالت با کلمات
قشنگ استفاده کند و در ویرایش جمالت،
دقت خود را باال ببرد ولی داستان نیز مثل یک
خانه برای زندگی انسان ها نوشته می شود.
همان طور که در ساخت خانه آجری باید به
احساسات انسانی توجه شود ،در داستان نیز
رعایت این موضوع ضروری است.
فالنر اوکــانــر ،نویسنده مشهور آمریکایی
داســـتـــان هـــای کــوتــاه مــی گــویــد همیشه
داستان های خود را با الهام از شخصیت های

...
گزارش

نشانچهلمینسالپیروزی انقالبرونماییشد
نشان گرامی داشت چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی
کــه تــوســط مــســعــود نجابتی
طراحی شــده اســـت ،در بنیاد
فرهنگی روایــت فتح رونمایی
شـــد .بــه گــــزارش فــــارس ،در
ایــن مراسم ع ــزت ا ...مطهری
(عزت شاهی) مبارز انقالبی،
سیدمهدی طالقانی فرزند
آیـــــت ا ...طــالــقــانــی ،احــســان
محمدحسنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایــت فتح،
مسعود نجابتی مدیر گــروه هنرهای تجسمی بنیاد و
سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای
تجسمی حوزه هنری حضور داشتند .نجابتی در ابتدای
این مراسم گفت :تصمیم گرفتیم امسال برنامه های
گروه هنرهای تجسمی روایت فتح ،درباره چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی باشد ،به همین منظور پنجمین
جشنواره دوساالنه مقاومت هم به این موضوع اختصاص
دارد .بهگفته وی ،برای هماهنگی بیشتر برنامههای ویژه
چهلمین سال گرامی داشت پیروزی انقالب اسالمی،

یک نشان واحد طراحی شده
است که امــروز از آن رونمایی
مــی شــود .در بــخــش دیــگــری
از ایــن مراسم ،محمدحسنی
گفت :امیدواریم در چهلمین
سال انقالب با همت مسئوالن
وتجدیدنظردربرخیتصمیمها
و راهبردها و با ایستادگی مقابل
دشمنانی که کمر به نابودی
جمهوری اسالمی بسته اند،
مشکالت فعلی که فکر می کنم بزرگ ترین بحران
جمهوری اسالمی است ،هر چه سریعتر با تدبیر ،همت و
غیرت برطرف شود .در ادامه این مراسم ،از نشان گرامی
داشت چهلمین سال انقالب اسالمی که توسط مسعود
نجابتی طراحی شده است ،رونمایی شد .این نشان
با الهام از فرمایش مقام معظم رهبری طراحی شده و
پره به عنوان نمادی از چهل سالگی انقالب
دارای ّ 40
اســت :امــروز باید از «خورشید انقالب» که در آسمان
جهان نورافشانی می کند ،صحبت و همگان را متوجه
نور و گرمای حیات بخش آن کرد.

برنامه های بنیاد سعدی در نمایشگاه کتاب
تشریح شد
نشست ادبی با موضوع مقایسه تطبیقی ادبیات معاصر
ایــران و بنگالدش ،با حضور غالمعلی حــداد عــادل در
نمایشگاه کتاب تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی ،این بنیاد به عنوان
متولی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان ،امسال با
دو غرفه مجزا و نشست های متفاوت در سالن بین المللی
کتاب تهران حضور دارد .این بنیاد ضمن حضور در سی
و یکمین نمایشگاه کتاب تهران ،نشست هایی را با رئیس
و معاونان بنیاد سعدی و همچنین فارسی آموزانی از
کشورهای روسیه ،صربستان ،کره جنوبی ،بنگالدش،
هند ،غنا ،مالزی ،سریالنکا ،آمریکا و ...برگزار می کند.
فارسی آموزان مهمان غرفه بنیاد سعدی که هم اکنون
در دانشگاه های عالمه طباطبایی ،علوم پزشکی تهران،
تربیت مدرس و شهید بهشتی مشغول تحصیل هستند،
در نشستی از علت عالقه خود به زبان فارسی و یادگیری
آن و ویژگی های ادبیات فارسی خواهند گفت.
اولــیــن نشست بنیاد ســعــدی ،بــا رونــمــایــی از کتاب
آموزش زبان فارسی «مینا» جلد 2به همراه کتاب های
فرهنگستان زبان وادب فارسی ،بنیاد دایرة المعارف
اسالمی ،شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و کتاب
مرجع ،با حضور دکتر حــداد عــادل و مولفان برگزار
خواهد شد.
سیدباقرسخایی ،دبیر بنیاد سعدی و سفیر سابق
کشورهای حاشیه خلیج فارس و تونس ،موضوع «نقش
زبان فارسی در دیپلماسی عمومی» و فرهاد پالیزدار،
معاون امور بین الملل بنیاد سعدی «وضعیت زبان فارسی
در جهان» را در نشستی تشریح خواهند کرد.
همچنین رونمایی از کتاب های «چارچوب»« ،گام اول با
زبان واسط عربی» و ویرایش دوم «ایران شناسی» باحضور
دکتررضامراد صحرایی ،معاون آموزش و پژوهش بنیاد
سعدی و دیگر مولفان انجام خواهد شد.
بنا بــر اعــام ایــن خبر ،رونمایی از کتاب منی بعزاوی،
نویسندهکشورتونس،باعنوان«رحلهبالفرحله»(یکسفر
مانندهزارسفر)باحضورایننویسندهونمایندگانیازبنیاد
سعدی و تونس ازدیگر برنامه های بنیاد سعدی در سی
و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواهد بود.
کارشناسان بنیاد سعدی امسال در نیم طبقه سالن
شبستان؛ بــازار جهانی سی و یکمین نمایشگاه بین
المللی کتاب تهران ،در دو غرفه مجزا حضور دارنــد و
آمــاده ارائــه مشاوره به دانشجویان خارجی و فارسی
آموزان هستند.
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 12
تا  22اردیبهشت در سالن نمایشگاه های مصالی امام
خمینی (ره) برگزار می شود.

...

موسیقی

اجرای شش تک نواز سنتور در تاالر رودکی
موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار ،ششمین دور از
مجموعه کنسرت های «چندشب» با عنوان «چندشب
سنتور» را در روزهای  25و  26اردیبهشت ماه برگزار
خواهد کــرد .به گــزارش فــارس ،نوازندگانی از نسل
چهارم موسیقی ایرانی در «چندشب سنتور» به تک نوازی
می پردازند .نوازندگانی چون :مهیار طریحی ،سیاوش
کامکار ،پویا سرایی ،پویان عطایی ،کاوه شفیعی و علی
بهرامی فرد که نمایندگانى از مکاتب و شیوه های مختلف
سنتور نوازی امروز ایران هستند .مجموعه کنسرت های
چند شب ،پروژه تخصصی در حوزه موسیقی است که در
آن بیش از  150نوازنده و خواننده و همچنین بیش از 60
ساعت موسیقی طی بیش از  35شب کنسرت ،تولید و
ضبط خواهد شد .این پروژه موسیقایی از تیر ماه 13٩6
آغاز شده است و تا زمستان  13٩٧ادامه خواهد داشت
و همچنین در پایان سال  ٩٧مجموعه کنسرت های
چندشب در مجموعه هایی جداگانه منتشر خواهد شد.

کیان پورتراب اولین آلبوم مستقل خود را
منتشر کرد
کیان پورتراب خواننده سابق گروه کامنت ،اولین آلبوم
مستقل خود را با عنوان «ایــن سمت» منتشر و توسط
نشر نوفه راهی بازار موسیقی کرد .به گزارش فارس،
کیان پورتراب که پیش از این به عنوان خواننده در گروه
کامنت فعالیت می کرد ،اولین آلبوم رسمی مستقل خود
را به تهیه کنندگی احسان رسول اف منتشر کرده است.
پورتراب عالوه بر خوانندگی ،ترانه های آلبومش را هم
سروده و تمام قطعات را نیز خودش آهنگ سازی کرده
است .پورتراب در اولین آلبوم مستقل خود ،تالش کرده
به یک فضای مدرن با استفاده از سازهای الکترونیک
و سازهای آکوستیک که مقداری به فضای موسیقی
پــاپ نزدیک تر اســت ،برسد .ایــن فضا می تواند توجه
عالقه مندان موسیقی تلفیقی را نیز به خود جلب کند.
CMYK

