ادبیات وهنر

چهار شنبه  26اردیبهشت 29. 1397شعبان .1439شماره 19820

انتقاد حداد عادل از مطالب منتشر شده
درباره بودجه شورای تحول علوم انسانی

به گزارشمرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی ،غالمعلی حداد عادلدر مراسم رونمایی از  11عنوان کتاب منتشر شده توسط شورای تخصصی
تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :متاسفانه در فضای مجازی علیه بودجه برخی موسسات پژوهشی ،مطالبی منتشر
می شود که غیر دوستانه است .بودجه تخصیص یافته به شــورای تحول و ارتقای علوم انسانی کامال در راســتای اهداف این شورا و با رعایت حداکثر
صرفه جویی و بهرهوری به مصرف میرسد.

...

کتابخانهعمومینیویورک

معروف ترین کتابخانه های جهان چقدر بازدید کننده دارند

لذت شعر

مکانهایجادویی

بعد ازاین هرچه بگویید ،جوابم شعر است
شاکیام از همه و حرف حسابم شعر است
من همان خسته بیحوصله غم زدهام
آدم بد قلقی که رگ خوابم شعر است
بنویسید گناهان مرا پای خودم
ت مرجان بیگی فر
از عذابم چه خیالیست ،ثوابم شعر اس 

نیویورک-آمریکا
 18میلیون بازدیدکننده در ســال

گروه ادب و هنر -اگر عاشق کتاب و کتاب خوانی باشید ،نشستن در کتابخانه و در دست گرفتن کتاب
برایتان لذت بخش ترین کار دنیا می شود .اصال کتابخانه ،جادویی ترین مکان در دنیاست .کجای دنیا
دیده اید برای هیچ به شــما چیزی بدهند؟ اما در کتابخانه بدون هیچ هزینــه ای ،می توانید کتابی را به
امانت بگیرید و با مطالعه آن به آرامش ،دانایی و اندیشهای متعالیتر دست یابید .اساسا کتابخانهها باید
بسیار معروف تر از آن چه هستند ،باشند .البته برخی از آن ها همین حاال هم بسیار معروف اند و اعضا و
بازدیدکنندگان زیادی دارند .امروز ســعی کرده ایم به نقل از «لیت هاب» پربازدیدترین کتابخانه ها را
به شما معرفی کنیم .به این امید که کتابخانههای کشور ما نیز از پر بازدیدکنندهترین مکانها شوند.

نیویورک-آمریکا

 3میلیون تومان بده و شاعر شو

کتابخانهملیچین

 8.1میلیون بازدیدکننده در ســال

پکن-چین
 5.6میلیون بازدیدکننده در ســال

حسن آذری

بر اساس آمار جدید منتشر شده ،کتابخانه عمومی بروکلین در سال  2017بیش از
 8.1میلیون بازدیدکننده در  59شعبه خود داشته است.

کتابخانه ملی چین با بیش از  35میلیون کتاب ،بزرگ ترین کتابخانه در قاره
آسیاست.

کتابخانهکنگره
واشینگتندی.سی-آمریکا
 1.9میلیون بازدیدکننده در ســال
آرزوهایت بلند بود
دستهای من کوتاه
تو نردبان خواسته بودی
من صندلی بودم
با این همه،فراموشم مکن
وقتی برصندلی فرسودهات نشستهای
ی
و به ماه فکر میکن 

کتابخانهبریتانیا

کتابخانه کنگره نه تنها قدیمی ترین موسسه فرهنگی
فدرال در ایاالت متحده است (در سال  1800تاسیس
شد) بلکه بزرگ ترین کتابخانه در این کشور و ازجمله
بزرگترین کتابخانههای دنیاست.

حافظ موسوی

...

موسیقی

لندن-انگلستان
 1.5میلیون بازدیدکننده در سال
کتابخانه بریتانیا با داشتن بیش از  150میلیون کتاب که بسیاری از
آنها منحصربهفرد است ،با کتابخانه کنگره در رقابت است.

کتابخانهرویالدانمارک
کتابخانهایالتیویکتوریا

کپنهاگ-دانمارک
 1.44میلیون بازدیدکننده در ســال

خـــشـــایـــار اعــــتــــمــــادی،
خواننده موسیقی پاپ ،در
گفت و گو با میزان درباره
وضعیت کنسرت ها گفت:
برگزاری کنسرت در اختیار
کسانی اســت کــه سرمایه
کــانــی دارنــــــد ،با بلیت
فروشهادر ارتباطاند و یک
سری کنسرتهای کشور را
قرق کردهاند.
وی با اشــاره به تهیه کنندگانی که عرصه موسیقی را در
اختیار خود دارند ،افزود :یک عدهتهیهکنندهخاص تصمیم
می گیرند که چه کسی ،کجا و چه زمانی کنسرت اجرا یا
قطعه منتشر کند و این دوراز شأن موسیقی است.
اعتمادی درباره موسیقی تیتراژ سریال ها گفت :تیتراژ
سریال ها در اختیار تهیه کنندگان است .برای خواندن
تیتراژ سریال ها ،به خواننده پیشنهاد پــرداخــت پول
می دهند .برای نمونه به قاسم افشار پیشنهاد پرداخت
پول داده شده بود که بسیار متاسف شدم اما به من تاکنون
پیشنهاد سریال یا پرداخت پول داده نشده است.
ایــن خواننده موسیقی پــاپ دربـــاره فعالیت های خود
خاطرنشان کرد :درحال آمادهسازیقطعهای برای انتشار
در بازار موسیقی هستم؛ ملودی آن رابابک زرین ،تنظیم آن
راسعید فرازو شعر این اثر راپویا ردیفیعهدهدار شده است.
مجوز انتشار دریافت شده است اما درباره پخش آن هنوز
تصمیمی نگرفتهام.

بــــر اســــاس گـــــــزارش ســـــال مــالــی
2016-2017کــتــابــخــانــه ایالتی
ویــکــتــوریــا دو مــیــلــیــون و  71هــزار
بازدیدکننده داشت ،که همین موضوع
این کتابخانه را به شلوغ ترین کتابخانه
استرالیا تبدیل کــرد .همچنین این
کتابخانه چهار میلیون و  241هزار
بازدید کننده آنالین داشته است.

حداد عادل 4:هزار دانشجو در جهان
فارسی می آموزند

دل خونی گلریز از وضعیت موسیقی کشور

طنز معیاری برای تشخیص حال جامعه است

خوانندهقطعه"بانگآزادی"گفت:برخی
چهره ها
اوقـــــات از شــنــیــدن ســــروده هــــا و
خواننده انقالبی
ترانه های جدید متاسف و خجالت
زدهمیشوم.منمخالفموسیقیپاپنیستماماکاش
مسئوالنفرهنگیکمیدربارهاشعارخوانندگاندقت
کنند .محمد گلریز خواننده موسیقی انقالبی ،در گفت
و گو با میزان درباره فعالیتهای اخیر خود در عرصه موسیقی
گفت :من سال هاست بازنشسته شــده ام اما متاسفانه از وضعیت کنونی
موسیقی ایران دل خونی دارم .وی نبود آثار ارزشی در موسیقی روز ایران را
معضلی بزرگ خواند و افزود :از نظر من جای خالی سروده های انقالبی و
ارزشی در موسیقی روز ایران به شدت احساس می شود .به نظرم باید این
مقوله جدیتر پیگیری شود.

سعید بیابانکی شاعر و طنزپرداز در
چهره ها
حاشیه مــراســم پایانی دومین
شاعر
جشنواره ملی طنز دانشجویی
«تلخند»درزنجاناظهارکرد:بسیاریازمعضالت
و مشکالت را می توان با زبان طنز بیان کرد .طنز
گونهای از فریضه امر به معروف و نهی از منکر با زبان
شیرینودلنشیناست.اودرادامهمتذکرشد:طنززمانی
به اوج خود می رسد که تضادها در جامعه به اوج خود برسد ،برای مثال
شخصیازدانشگاهبامعدلونمرهباالدانشآموختهمیشودامادرجامعه
بیکار است در مقابل شخصی بدون داشتن مدرک تحصیلی و تخصص
خاصیمدیریکمجموعهمیشودوایناوجطنزبهشمارمیآید.بیابانکی
همچنینگفت:زیادنوشتنومطالعهکردناصلمهمدرموفقیتاست.

توضیحات استاد محمد پرست درباره کنسرت
«شب های موسیقی خراسان»
اســتــاد«عــثــمــان محمدپرست» که
چهره ها
ازمــردم برای حضور در «شب های
استاد دوتار
موسیقی خراسان» درتهران دعوت
کرده بود ،توضیح داد که خود به دلیل بیماری شرایط
اجرا نــدارد و در صورت امکان فقط در برنامه حضور
می یابد .به گزارش خراسان ،این هنرمند خراسانی پیش از
این در پیامی از مردم خواسته بود که در کنسرت «شبهای موسیقی خراسان»
شرکت کنند .برنامه «شب های موسیقی خراسان» قرار است  28 ،27و 29
اردیبهشت ماه ویژه برنامه متفاوتی را با حضور سه گروه شناخته شده «صبا»،
«سیمرغ» و «ژنده پیل» در تاالر رودکی برگزار کند.

...

کتاب خوانی

اجرای 6خواننده پاپ
در یک کنسرت
کــنــســرت «عــاشــقــانــه هــای
پـــــاپ» بـــا اجــــــرای شش
خــوانــنــده مــوســیــقــی پــاپ
شامل مهدی یراحی ،روزبه
نعمت اللهی ،رضا صادقی،
امیرعباس گالب ،سیامک
عباسی و حمید حامی در
تــاالر بــزرگ کشور برگزار
شد .به گزارش فارس ،در این اجرا که تنظیم قطعات آن را
رضا تاجبخش برعهده داشت ،جمعی از نوازندگان ارکستر
سمفونیک تهران نیز حضور داشتند و همراه با خوانندگان
پاپ به اجــرای برنامه پرداختند .در این اجــرا که با 50
دقیقه تاخیر آغاز شد ،ابتدا رضا تاجبخش به همراه یکی از
نوازندگان ویولن روی صحنه آمد و همراه با پخش تصاویری
از مرحوم ناصر چشم آذر به اجــرای قطعه ای به یاد این
پیش کسوت موسیقی پرداخت.
تاجبخش پساز اجرای این قطعه خطاب به حاضران گفت:
بیش از شش ماه است که به دنبال تحقق این برنامه بودم؛
از تمام کسانی که این جا هستند سپاس گزارم .همه ما که
امشب روی صحنه میآییم یک نفر هستیم.

...

 2میلیون بازدیدکننده در ســال

اطالعات مربوط به بازدیدکنندگان این کتابخانه کمی قدیمی و متعلق به سال  2014است؛
زمانی که  1.44میلیون نفر از کتابخانه رویال در کپنهاگ بازدید کردند .اما در ژانویه 2017
کتابخانه دانشگاه دانمارک با کتابخانه رویال ادغام و به کتابخانه رویال دانمارک تبدیل شد.

چطور کتاب را وارد زندگیخودکنیم؟
گروه ادب و هنر -آمارهای رسمی در بسیاری از کشورها حاکی از کاهش سرانه
مطالعه در بین قشرهای مختلف است .در فرهنگ های مختلف کاهش مطالعه
دالیل گوناگونی دارد که بحث درباره آن در این ســتون نمی گنجد .بســیاری از
کارشناســان راه حل های زیادی را برای بیشتر کردن ســرانه مطالعه پیشنهاد
می کنند که اگــر تفاوت های فرهنگــی و اجتماعی مردم کشــورهای مختلف را
نادیده بگیریم ،نکات پیشــنهادی ممکن اســت بــرای همه مفید باشــد« .لیجا
کروسواتی» ،رئیس انتشارات «بوک چویس» انگلستان در «رد آنالین» نکاتی را
مطرح کرده که ممکن اســت برای افزایش مطالعه در طول روز مفید باشد .برای
دانستن این نکات ادامه این مطلب را از دست ندهید.

▪-1زمان مناسب خودتان را پیدا کنید

هر فرد در زندگی خود زمان های مشخصی
بــرای استراحت و مطالعه دارد که ممکن
است برای دیگران مناسب نباشد .پس بهتر
است این زمان ها را برای خود پیدا و سعی
کنید در آن زمان ها مطالعه کنید .البته این
قضیه آن قدر هم ساده به نظر نمی رسد .این
زمان شاید برای کسی اول صبح باشد و برای

شخص دیگری موقع خواب.
▪ -2در استفاده از فناوری منطق و تعادل
داشته باشید

اســتــفــاده از یــک دســتــگــاه کــتــاب خــوان
الکترونیک یا تلفن همراه با صفحه مناسب ،تا
حدودی مشکالت مربوط به دسترسی کتاب
رارفعمیکندولیبایدحواستانباشدکهاین

وسایل الکترونیکی به ابزارهای دیگری نیز
مجهز است و ممکن است اعتیاد به این ابزارها
شما را از خواندن کتاب غافل کند .از همین رو
در استفاده از این ابزار تعادل را رعایت کنید.

▪ -4در یک محفل کتاب خوانی ،کتاب
بخوانید

بسیاریاوقاتتنهاکتابخواندنباعثکسل
شدن یا افسردگی می شود ،پس در صورت
ایجاد چنین شرایطی بهتر است به همراه
خانواده یا دوستانتان کتاب بخوانید .هر

نــشــســت آغـــــاز ششمین
سال فعالیت بنیاد سعدی
همزمان با پاسداشت روز
زبان فارسی و بزرگداشت
حکیم ابوالقاسم فردوسی
و همچنین رونــمــایــی از
نرم افزار کاربردی آموزش
زبــــان ف ــارس ــی ب ــا حــضــور
محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،غالمعلی حدادعادل
رئیس بنیاد سعدی و جمعی از اهالی فرهنگ در بنیاد
سعدی برگزار شد.
حــدادعــادل ،در ابتدای این برنامه با اشــاره به هدف از
تاسیس بنیاد سعدی گفت :بنیاد سعدی موسسه ای است
که با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی برای گسترش
زبان فارسی به وجود آمده و حوزه فعالیتش بیشتر در خارج
از کشور و بین فرزندان ایرانیانی است که در خارج متولد
شده اند و عالقه دارند رابطه شان با زبان مادریشان حفظ
شود.
رئیس بنیاد سعدی همچنین به ارائــه گزارشی دربــاره
عملکرد این بنیاد پرداخت و یادآور شد :هم اکنون در 62
کشور 340 ،کرسی زبان فارسی وجود دارد .بیش از 300
استاد تدریس زبان فارسی را در جهان به عهده دارنــد و
از این تعداد  140استاد بومی کشورهای خود هستند.
در دانشگاه های دنیا بیش از چهار هزار دانشجوی زبان
فارسی داریم و پنج هزار نفر نیز رشته شرقشناسی مطالعه
میکنند که ناگزیر به یادگیری زبان فارسی هستند.
حدادعادل همچنین در پایان صحبتش از برخی مسئوالن
که با اهداف و برنامههای بنیاد سعدی آشنا نیستند ،انتقاد
کرد و گفت :برخی حتی از میان نمایندگان محترم مجلس
به میزان بودجه اعتراض کرده و گفتهاند که این بنیاد درباره
سعدی تحقیق میکند .در حالی که ما بنیاد را به نام سعدی
گذاشتیم چون او آموزگار ماندگار زبان فارسی است.

پیام تبریک سخنگوی وزارت خارجه
به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی

▪ -3کتاب صوتی گوش کنید

تحقیقات میدانی انجام شده طی سال های
اخیر ثابت کــرده که کتاب های صوتی در
کشورهای مختلف سرانه مطالعه را بهبود
بخشیده است .گوش کردن به کتاب صوتی
در مواقعی مثل سفر یا هنگام انجام کارهای
روزمره میتواند جایگزین مناسبی برای انواع
چاپی و الکترونیک کتاب باشد.

لیال کردبچه شاعر و استاد دانشگاه ،با اشاره به این که در
بازار کتاب به ویژه شعر اهمیت ظاهر کتاب و شکل و شمایل
آن در حال غلبه بر محتوای آن است ،بیان کرد :مسئله
اشتیاقی که این روزها برای انتشار دفتر شعر وجود دارد،
جدای از بحث ادبیات نیاز به بررسی جامعه شناسانه دارد
اما در یک نگاه میتوان بخش عمدهای از این اتفاق را ناشی
از فضای حاکم برنشر در کشور دانست.
وی افزود :از سوی دیگر ناشران در زمینه انتشار شعر در
حال ارتزاق از جیب شاعران جوان هستند .می گویند سه
میلیون بده  600نسخه کتاب را با قیمت تقریبی مثال 10
هزار تومان چاپ می کنند و بعد هم  500نسخه اش را به
جای حق التالیف به شاعر می دهند .این در حالی است
که انتشار کل این کتاب  600تا  700هزار تومان برای
ناشر هزینه دارد .اگر  100نسخه باقی هم فروخت که هیچ
اگر نه که ناشر سودش را برده است .این مسئله باعث شده
است که ناشران خیلی سخت آثار شعر را پس بزنند و حتی
حاضرند برای حضور در این رقابت و کسب درآمد خودشان
دست به ویرایش شعر هم بزنند.
کردبچه ادامه داد :بخش دیگری از این فضا زاییده فضای
مجازی اســت که به همه تریبون شخصی داده و نوعی
اعتماد به نفس کــاذب پدید آورده اســت .امــروزه شاعر
جوان فکر می کند چون در فالن شبکه اینترنتی هزار نفر
دنبال کننده دارد ،می تواند هزار نسخه از کتابش را هم
بفروشد و مخاطب کسب کند؛ در حالی که آن فالوئرها
مخاطب نیستند .در این روند تنها و تنها ادبیات است که در
حال آسیب دیدن است.
کردبچه در ادامه گفت :ناشری که با پول و رفاقت کتاب
چاپ می کند رغبتی هم ندارد که کتابش را به بازار نشر
برساند و توزیع کند .کتاب را به نمایشگاه تهران و استانها
نمیرساند و شاعران کتاب اولو حتی کتاب دوم و سومگاه
با علم به این مسئله در حال حضور در این پروسه هستند و با
سه میلیون خود را صاحب تالیف میکنند.
این شاعر همچنین در گفت وگو با مهر اظهار کرد :شعر به
عنوان یک هنر باید آن قدر اصالت در خود داشته باشد که
بتواند ماندگار شود وگرنه تاریخمصرفدار میشود.

ادبی

ملبورن-استرالیا

روایت خشایار اعتمادی
از پشت پرده برگزاری کنسرت ها

...

گفت و گو

روایت لیالکردبچه از روند انتشار کتاب های
شعر

در گزارش ساالنه کتابخانه عمومی نیویورک آمده که در سال ،2016این کتابخانه در  92شعبه خود  18میلیون
بازدیدکننده داشته و  23میلیون کتاب از آن به امانت گرفته شده است .کتابخانه عمومی نیویورک دومین کتابخانه
بزرگ آمریکا و چهارمین کتابخانه بزرگ در جهان است.

کتابخانهعمومیبروکلین

مشخصنیستند
نه جای زخمهایت
نه آنان که زخمت زدهاند
به برکهها میمانی عزیزم
و هر سنگ که زخمیات میکند
در تو آرام میگیرد
زخمها زیباترت میکنند
به برکههایی شبیهی
که با سنگهای خوابیده در بسترشان
د
زیباترن 
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ماه یک کتاب انتخاب کنید و برای یکدیگر
بخوانید تا عالوه برتنوع ،همه اعضای خانواده
در آن مشارکت داشته باشند.
▪ -5موضوعات چالشی انتخاب کنید

در دوران معاصر تــعــداد نویسندگان و
کتاب ها دارای تنوع قابل توجهی است.

اگــر به یک موضوع یا ژانــر خاصی عالقه
داریــد ،سعی کنید موضوعات دیگر را نیز
فراموش نکنید .با انتخاب موضوعات و
کــتــاب هــای سخت خــودتــان را بــه چالش
بکشید و از راحــت طلبی فاصله بگیرید.
این تنوع باعث انگیزه بیشتر برای مطالعه
کتاب های بیشتر خواهد شد.

ســخــنــگــو و رئــیــس مــرکــز
دیــپــلــمــاســی عــمــومــی و
رسانهای وزارت امور خارجه
به مناسبت  25اردیبهشت
روز پاسداشت زبان فارسی
و بــزرگــداشــت فــردوســی
پیام تبریکی صــادر کــرد.
در بخشی از این پیام آمده
است« :بی تردید یکی از مهم ترین ویژگی های فردوسی،
ذهن
ـان گیرا ،دلنشین ،حماسی ،غرورآفرین و نغز و
ِ
زبـ ِ
خالق و خیال پــرداز اوست و شاهنامه خوانی بخشی از
فرهنگ ایرانیان شد ....امروز روز پاسداشت زبان پارسی
و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است .این روز را به
همه هموطنان و دوستداران فرهنگ و زبان و ادب پارسی
و این شاعر نام آور ایرانی تبریک و شادباش میگوییم».
CMYK

