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فوتبال و موسیقی با حضور
شهرام ناظری به هم میرسند

شهرام ناظری در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ،در مجموعه کنسرتهای «شبهای گروه  »Bمیخواند .به گزارشمهر ،مجموعه
فرهنگی «سازباز» به بهانه قرار گرفتن تیم ملی فوتبال ایران در گروه  Bمجموعه کنسرتهای «شبهای گروه »Bرا برگزار میکند .در این رویداد
شهرام ناظری و گروه «لیان» از ایران در کنار گروههایی از اسپانیا و پرتغال که در گروه  Bحضور دارند روی صحنه خواهند رفت.

...

حالم خوب است،
هنوز خواب میبینم ابری میآید
و مرا تا سر آغاز روییدن بدرقه میکند
تابستان که بیاید نمیدانم چند ساله میشوم
اما صدای غریبی مرتب میخوانَدم:
تو کی خواهی مرد!؟
به کوری چشم کالغ؛ عقابها هرگز نمیمیرند
مهم نیست!
تو که آن بید لب حوض را به خاطرداری!
همین امروز غروب
برایش دو شعر از نیما خواندم
او هم خم شد برآب و گفت:
گیسوانم را مثل «ری را» بباف سید علی صالحی

گاهی میان دیده و دل جنگ میشود!
گاهی غزل ،برای تو دلتنگ میشود
از این که عاشقانه تو را میپرستم و...
از این که ظالمانه ...،دلت سنگ میشود
از این که باز هم دل من را ربودهای
گاهی دلم برای "خودم" ...تنگ میشود
محمد علی بهمنی


گفت و گو

سیرالعباد
سفر روحانی
سنایی است
گــروه ادب و هنــر -بیســت و
پنجمیــن نشســت از سلســله
درسگفتارهایی درباره سنایی با
موضوع «آشنایی با سیرالعبادالی
المعــاد» بــا ســخنرانی حســن
بلخاری ،پژوهشــگر ،نویســنده،
رئیس انجمــن آثــار و مفاخر ملی
و مدیــر گــروه مطالعــات عالــی
هنــر دانشــگاه تهــران ،در مرکز
فرهنگــی شــهر کتــاب شــهید
بهشتی تهران برگزار شد.
به گــزارش شــهر کتاب ،حســن
بلخاری ایــن نشســت را بــا بیان
خالصه ای از صحبت های جلسه
گذشــته آغــاز کــرد :در جلســه
اول که شرح ســیرالعباد سنایی
بود ،مقدماتی را درباب تدوین و
تصنیف سیرالعباد توسط سنایی
مطرحکردیم.همچنینبهمسئله
تمثیــل و نقشــی کــه ســنایی در
ادخال مباحــث عرفانی و حکمی
به حوزه شــعر فارسی دارد اشاره
کردیم که بعد مسیر او را بزرگانی
چون عطار و موالنا ادامه دادند.

▪متون پیش از سیرالعباد در سفرروح

بلخاری گفت :سیرالعباد از جمله متونی
است که در باب اشتراکاتش بامتون دیگر

چیز زیادی نمیدانم
جز این که دوستت دارم
تو بگو چگونه
مثل شاعری که کلمه را
سرباز زخمی که شیپور صلح را
یا درختی که پرنده را
من که چیز زیادی نمیدانم
جز این که دوستت دارم.

...

دربیستوپنجمیننشستاز
درسگفتارهایی درباره سنایی مطرح شد:

لذت شعر

روح سنایی در سیرالعباد از خاک
به سوی آب میرود و از آب به سوی
آتش و بعد به هوا میرود این سیر
از تجسد به تجرد است
در مراتب ایجادی خودش است نه اخالقی.
البته سنایی در سیرالعباد در مذمت حقد و
حسد صحبت می کند .عبدالمنعم جبر رجاء
کتابی دارد بهنام «رحله الروح بین ابن سینا و
سنایی و دانتی» که در سال  1977نوشت.
در بین محققان تطبیقی ادبیات ارتباط بین
کمدی الهی دانته و سیرالعباد جدی
است و ایجاب میکند که به عنوان بحث
مبنایی هم به چند وچون آن بپردازیم و
هم به نقد آن.
▪تأثیر افالطون در کتاب دهم
جمهور

بحث های مهمی
در تــاریــخ ادبــیــات
ایران مطرح شده است .به
عنوانمثالبراینخستینبارشخصی
به نام یوگنی ادواردویچ ایران شناس روسی
در ســال  1925که حــدود  20-30سال
بر نیکلسون مقدم است ،مقاله ای دارد که در
آن همانندی «سیر العباد» و «کمدی الهی» را
مطرح کرده و شاید ادواردویــچ اولین کسی
اســت که در تحقیقات خــود به ایــن مسئله
برخورد کرد.
وی افزود :لکن بنا را براین بگذارید که در قرن
بیستم مجموعه مطالعات و تحقیقات وارد

حـــــــوزه
تــطــبــیــقــی
مـــی شـــود و در ایــن
قلمرو بنابر ذوق زدگــی حاکم بر جریان
تطبیق گــرایــی قــرن بیستم کوچک ترین
شباهتی سبب ظــهــور بــرخــی نظریه ها و
فرضیه ها می شود .علت این نکته این است
که دانته یک نگاه اخالقی مبتنی بر الهیات
مسیحی دارد که شبیه «سیاحت غرب» آقا
نجفی قوچانی است .اگر ادواردویــچ کمی
با حکمت اسالمی آشنا بود ،متوجه می شد
سیرالعباد سیر نزولی و سیر صعودی روح

...
زادروز

نگاهی به زندگی بابک بیات و روزهای موسیقایی اش ،به بهانه سالروز تولدش
علیرضا راهب

...

موسیقی

تامینهزینهسفر100نفریمنتخب
ارکسترها،بهعهدههاکوپیاناست
علی اکبر صفی پور ،مدیر عامل بنیاد رودکی در پاسخ به
این سوال که هزینه اعزام  100نفری که همراه با شهرداد
روحانی ،فریدون شهبازیان ،ساالر عقیلی و منتخبی از
اعضای ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی به جام جهانی
 2018روسیه اعزام می شوند ،چگونه تامین خواهد شد،
به ایلنا گفت :در تفاهم نامه ای که با فدراسیون نوشتیم ،از
روز اول قرارمان این بود که اگر توانستیم ،حامی مالی جذب
کنیم تا هزینه های مربوط به اعزام اجراکنندگان سرود
را به روسیه تقبل کند و آثار تولید شده در روسیه هم اجرا
شود .خوشبختانه این اتفاق رخ داد و شرکت هاکوپیان به
عنوان حامی مالی در کنار ارکستر قرار گرفت و هزینه اعزام
منتخبی از اعضای ارکستر به روسیه و اجرای زنده قطعات
تولید شده را در این کشور تامین کرد.

معتمدی با 3گروه اروپایی
کنسرت می دهد
محمدمعتمدیدرگفتوگوبامهرگفت:دورتازهفعالیتهای
بینالمللیخودرادرقالبیکپروژهجدیدموسیقاییاواخر
خرداد ماه امسال در کشور هلند آغاز می کنم و طبق تقویم
کاری که برای این پروژه در نظر گرفته شده است با سه گروه
معتبر اروپایی میزبان عالقه مندان موسیقی در قالب سه
برنامه مجزا خواهم بود .وی ادامهداد :در زمینه پروژهای که
برایبرگزاریکنسرتهایجدیدمتعریفشدهاست،منبا
کوئینتت سازهای بادی َ
«کلفَ کس» ،کوارتت سازهای زهی
«م َتنگی» و «رامبرانت تریو» اجراهایی را در مقام خواننده
َ
خواهمداشت.اینسهگروهازگروههایبسیارمعتبرموسیقی
در رویدادهای جهانی هستند و استادان حسین علیزاده و
کیهانکلهربهتازگیهمکاریهاییراباگروه«رامبرانتتریو»
داشتند .این اجراهای زندهدر قالب جشنواره «اورینتال لند
اسکیپ-چشماندازهایشرقی»برگزارمیشود.

پیانیست فرانسوی به تهران
می آید
بهگزارشایلنا،بانزدیکشدنبهروزهایپایانیماهرمضانو
درآستانهعیدفطر(جمعه 25خرداد)1397شوروهیجان
برگزاری کنسرت ،سکون و سکوت اهالی موسیقی را که
حدود یک ماه تداوم داشت ،از بین می برد .به گزارش ایلنا
مهمترین کنسرت هفته پایانی خرداد  97در تهران اجرای
ریچارد کالیدرمن(نوازنده پیانو و موسیقی دان سرشناس
فرانسوی) در تاالر وزارت کشور است .ازجمله نکاتی که در
این میان جلب توجه میکند قیمت بلیت اجرای کالیدرمن
استباکف 100وسقف 300هزارتومان.

مرد نُت های خاطره ساز

اکرم انتصاری -متولد هشتادمین روز بهار است ،به
سال هزار و سیصد و بیست و پنج .حاال هفتاد و دو سال
می گذرد از روزی که نامش را علی حسین گذاشتند
و او خودش را این چنین می شناخت« :علی حسین
بیات زرندی مطلق» متولد محله پل چوبی تهران .اما
مردم او را طور دیگری میشناسند ،بابک بیات؛ مردی
که با پیانو و نت های «دو ر می فا سل ال سی» مانوس
بود و آن ها را به زیباترین شکل ممکن می آراست،
مرد نت های «عروس» و «مرسدس» و «والیت عشق» .
بیات ،قریحه و ذوقش را بال پرواز می داد تا آن چه
از دست و دلش به روی صفحه پیانو آمده است خود
نشان دهنده این باشد که آن جا که زبان باز می ماند،
موسیقی آغاز میشود.
▪ملودیای که با شعر هم آغوش بود

پــدرش اهل آبــادی مامونیه در اطــراف تهران بود.
نزدیک به جایی که االن فرودگاه زدند و رفت وآمد
در آسمانش بسیار است .می گفت« :مامونیه تنها ِده
فارسی زبان آن اطــراف بوده است و اسمش از مام
می آید به معنی مادر .یک اسم و فامیلی دراز داشتم:
علی حسین بیات زرنــدی مطلق .وقتی بزرگ تر
شدم زرندی را برداشتم و شد بیات مطلق و یک اسم
مستعار هم برای خودم انتخاب کردم به نام بابک
و بعد از آن همه من را به این اسم می شناختند».
کودکی و نوجوانی بابک بیات در محله های جنوب
تهران گذشت؛ در خیابان شهباز و شکوفه و کرمان
و ....رفاقتش با ایرج جنتی عطایی ،شاعر ،ترانه سرا
و نمایش نامه نویس را مدیون کوچه پس کوچه های
همین محله هاست .رفاقتی که شعر ایرج و موسیقی
بابک را همراه ساخت تا درخشان ترین اثرهای این
دو نفر شکل بگیرد .به واسطه همین رفاقت است که
می گفت من با یک شاعر بزرگ شدم و به همین دلیل
وقتی می خواهم شعر و ترانه را به صــورت ملودی
در بیاورم ،کافی است که شعر را دو بار بخوانم و با
آن آشنا شوم تا ملودی ای را که هم آغوش آن شعر
خواهد بود بسازم .او در رفاقت بخت بلندی داشت و
بعد ها احمد شاملو هم به حلقه این دوستان اضافه
شــد .پــدرش راه دانشکده افسری را
نشانش داد اما تقدیر او را نت ها
می نوشتند .ساخت موسیقی،
او را بــه اوج مــی بــرد ،آدم هــا
نمی توانند بال پروازشان را
بشکنند.
▪نت هایی که خاطره ساز
شدند

 19ساله بود که در کنار اِولین و
ثمین باغچه بان و نصرت
ا ...زابــلــی
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موسیقی را آموخت و پنج سال در اپرای تهران نواخت.
در همان سالها رفاقتش با محمد اوشال ،آهنگساز
و رهبر ارکستر جاز فولکلوریک شکل گرفت و شوق
موسیقایی او را چند برابر کرد .موسیقی کودکانه
«خــروس زری ،پیرهن پــری» را با همراهی احمد
شاملو ساخت و درخشید .موسیقی فیلم های «شاید
وقتی دیگر» بهرام بیضایی و «عروس» و «مرسدس»
را ساخت و باز درخشید .نت های موسیقی سریال
«کشتیآنجلیکا»ومهمترازآن«والیتعشق»رانوشت
و نواخت و این بار هم درخشید .خودش گفته است
که«:برای سریال والیت عشق شور عجیبی داشتم.
برای هر شخصیتی یک تم موسیقایی انتخاب کردم.
وقتی که برای اولین بار راهرفتن امام رضا (ع) را نشان
میدهند که با لباس و نعلین سفید میآیند ،تم مربوط
به ایشان شــروع می شود و هر جا که امــام رضا (ع)
هست آن تم شنیده می شود .دویست و چهل دقیقه
موسیقی نوشتم و ساختم برای این سریال».
▪اوج گرفت و بال پرواز گشود

حتی زمانی که قرار بود حرف از سکوت باشد بیات،
بهترین بــود .او ساخت موسیقی بــرای کــام غیر
آهنگین را هم تجربه کرد که موسیقی کاست های
«سکوت سرشار از ناگفته هاست» و «چیدن سپیده
دم» روی کــام احمد شاملو نقطه اوج ایــن دست
تجربه هایش بود .در سال  69پس از چندین دوره
نامزد شدن در جشنواره فیلم فجر ،زمانی که نامش
سه بار به عنوان نامزد از بین پنج فیلم خوانده شد،
برگزیده بهترین موسیقی فجر برای فیلم «عروس»
شد .اوایل دهه هفتاد بود و زمان خیزش موسیقی پاپ
در ایران که او شروع کرد به ساخت قطعه و ترانه برای
خواننده هایی مثل محمد اصفهانی ،حمید حامی،
مانی رهنما و خشایار اعتمادی .در همین احوال بود
که شب کشتن با ترانه ایرج جنتی عطایی و موسیقی
بابک بیات و صدای مانی رهنما جزو یکی از خاطره
سازترین قطعه های موسیقی پــاپ در آن سال ها
شد .قطعه کرال و ارکسترال «سرزمین خورشید»
برای ارکستر سمفونیک تهران را هم ساخت تا ثابت
کند مرد همه وادی هــای ساخت موسیقی
است .ساز مرگ ،آخرین نت زندگی او
را در شصت و پنجمین روز پاییز در
شصت سالگی به علت نامهربانی
کبدش نواخت .او همیشه از قول
شاملو می گفت« :موطن من در
قلب مردمانی است که مرا دوست
دارند».

مشهورترین متن درباب سفر روح
در سطح جهان را می توان بخش
آخر کتاب «دهم جمهور» افالطون
دانست .داستان جوانی که در یکی
ازجنگ های یونانی فوت می کند.
بعد ازپایان جنگ افــرادی که اجساد
را جمع می کنند ،جسد او را هم پیدا
می کنند ومی آورند برای آماده کردن برای
دفــن که ناگهان جــوان زنــده می شود و در
این زنده شدن ،جریان سفر روحانی خود را
بازگو می کند .بحث مهمی در تاریخ ادبیات
مطرح شد که آیــا داســتــان افــاطــون متاثر
ازمتن زرتشتی «ارداویــراف نــامــه» است؟
ارداویراف نامه در قرن نهم میالدی و کتاب
افالطون در قرن چهارم یا پنجم (ق.م) نوشته
شده که با ارداویراف نامه فاصله ای حدود
 1400سال دارد؛ پس امکان تاثیر محال
است.
بــلــخــاری دربــــاره تأثیر پــذیــری افــاطــون
می گوید :ردپــای ایــن داستان را می توان
در کتاب «هادخت نسک» دیــد .می توان
گفت هادخت نسک اولین سفر روح را مطرح

در گفت و گو با بهزاد زرین پور مطرح شد

شاعران بزرگ ما جای شعر ،دلنوشته منتشر
می کنند

می کند و سیرالعباد سنایی هم این سفر را
بیان میکند.
این پژوهشگر افزود :روایت اخالقی و دینی
در معنای آیینی آن در اندیشه مسیحیت و
اسالم سه گانه است :برزخ ،دوزخ و بهشت .در
«اخوان الصفا» جهان از سه بخش :روح مجرد
کامل،نفسدرمیانهروحوجهانمادهتشکیل
شده که جهان ماده خود به دو بخش تقسیم
میشود ،این روایت یک روایت فلسفی است.
مبنای سفر روحانی سنایی در سیر العباد این
روایت است.
بلخاری توضیح داد :سیر العباد داستان
سیر نزولی و صعودی روح را توضیح می دهد
و داستان انا هلل و انا الیه راجعون داستان
همین سفر است ،شما از هرجا که آغاز شدید،
به همان جا باز می گردید .هر سیر نزولی یک
سیر صعودی نیز دارد .سنایی این مراحل
را طی و در باال رفتن از صفت عقل مستعار
شــروع می کند که دقیقا ردپــای ابن سینا و
حی بن یقظان در آن وجود دارد .روح سنایی
در سیرالعباد از خاک به سوی آب می رود و از
آب به سوی آتش و بعد به هوا می رود این سیر
از تجسد به تجرد است.
بخاری همچنین چند بیتی از سیرالعباد
خواند و درجمع بندی بحث گفت :سنایی
سیر نزول روح را می گوید و بعد سیر صعود
و در ایــن سیر صعود و نــزول کامال حکمی
فلسفی بــرخــورد می کند .بعد از ایــن که
افالک نه گانه را رد میکند ،به فلک خورشید
می رسد وارد جهان باال می شود که به نظر
مــی رســد جهان وحــدت اســت ولــی جهان
وحدت نیست.

...
گزارش

حاشیه های موسیقایی شهرزاد

کنایه های تند سرلک به چاوشی
ناصررعیتنواز-شهرزادباپایانیدراماتیکوبرخالف
میل مخاطبان به اتمام رسید .این در حالی است که
حاشیه های این سریال همچنان ادامــه دارد .سینا
سرلک در گفت و گویی که به تازگی با تی وی پالس
داشت،ازاختالفاتعمیقبامحسنچاوشیدرسریال
شهرزادپردهبرداشتوبااینکهگفتهبوددرموردسریال
شهرزادنمیخواهدحرفبزند،باکنایههایتندوتیزی
محسن چاوشی را هدف گرفت .وقتی خبرنگار درباره
کاری که قرار است وی به طور مشترک با رضا گلزار
برای ساخت ایــران دو انجام دهد ،می پرسد سرلک
ضمنتعریفوتمجیدازگلزارباکنایههای ُتندبهمحسن
چاوشی و عوامل سریال شهرزاد میگوید« :رضا گلزار
مثلبعضیها ُعقدهدیدهشدننداردکهصدایمراقیچی
کند .فقط براساس اعتماد با چاوشی همکاری کردم و
اگرچیزینمیگویمدلیلبرنفهمیدنمنیست.دیگربه
محسنچاوشیفکرهمنمیکنمواالحرفبرایگفتن
بسیاردارمولیبهاحترامدوستیکهبینمابودهحرفی
نمیزنم».
ریشه این در گیری بر می گردد به قسمت 9فصل دو
شهرزاد؛پیشازآنودرفصلاولآهنگ«رفیقمکجایی»
چاوشیوسرلکدرفصلاولبسیارهیتشدهبودواسم
هردوخوانندهدرتیتراژمیآمدامادرحقیقتخواننده
اصلی محسن چاوشی بود و سینا سرلک فقط او را
همراهی می کرد تا این که در قسمت  9فصل دو نام
چاوشیازسریالشهرزادحذفشدوسرلکبهتنهایی
قطعه ای بــرای این
سریالخواند.
اختالفات
از همین
جا شروع
شد و این
اتـــــفـــــاق
وقتی بیشتر
بــه چشم آمد
کهچاوشیدر

اینستاگرامش پستی گذاشت با مضمون «از دشمنان
برند شکایت به دوستان  -چون دوست دشمن است
شکایتکجابریم»وبعدازاینپستسرلکراهمآنفالو
کرد و باعث شد که خیلیها براین باور شوند که منظور
چاوشیبهسرلکبودهاست.
بعد از این ماجرا سرلک درباره اختالفاتش با چاوشی
گفت« :اختالفی بین من و هیچ هنرمندی نبوده و
نیست .مشکل از افرادی است که از روی بیاطالعی و
بیمنطقیشایعاتیرادرستمیکنند.اماکارهاییاز
طرفدوستانهنرمندوهمکارمنانجامشدکهسکوت
کردموهرگزآنهاراعمومینکردهام».
دست اندرکاران سریال شهرزاد که به دنبال فروش
بیشتر بودند به ســراغ چاوشی رفتند و او را راضی
کردند که از فصل سوم با قطعه «کاش ندیده بودمت» با
آنها همراهی کند و در این تیتراژ نامی از سینا سرلک
نبود و سرلک از تیتراژ «شهرزاد» حذف شد.
سرلک هم در واکنش به حذف نامش از تیتراژ شهرزاد
در صفحه اینستاگرامش در پستی که به نظر میرسد
خطاب به چاوشی بوده نوشت« :پخش صدای من
در قسمت نهم به قدری باعث ناراحتی عده ای شد
که در قسمت  11نام و صدای من از سریال حذف
شد .ممنونم از عده ای که من را حذف کردند».این
اختالفات همچنان بین ایــن دو هنرمند دوست
داشتنی ادامــه دارد .این در حالی است که هنوز
محسن چاوشی به حرف های اخیر سرلک واکنشی
نـــشـــان نــــداده
است.

با گذشت حــدود یک ماه
از نمایشگاه بین المللی
کــتــاب تــهــران ،نــاشــران
تخصصی شعر از وضعیت
بازار شعر در نمایشگاهی
که گذشت ،رضایت کافی
ندارند .از طرفی تعداد آثار
منتشر شده در سال های
گذشته به حدی زیاد شده است که بسیاری از مخاطبان
معتقدند پیدا کردن کتاب ارزشمند بسیار سخت شده
است و به راحتی نمی توان چند کتاب را از میان هزاران اثر
منتشر شده پیدا کرد .در همین زمینه گفت وگوی ایبنا ،با
بهزاد زرینپور ،شاعر مجموعه شعر «ای کاش آفتاب از چهار
سو بتابد»را بخوانید.
به نظر شما در فضایی که چاپ شعر با رشد
غیرقابل کنترلی همراه اســت ،نیاز به نقد و معرفی
شاعران شناخته شده بیش از پیش احساس نمیشود؟

این روزها کار قضاوت و نظر دادن درباره آثار دیگران به
شدت دشوار شده است .من معتقدم امکان قضاوت که آیا
این شعر خوب است یا بد از ما گرفته شده است .امروزه
منتقد نمی تواند بگوید که یک اثر خوب است یا بد؛ بلکه
بر اساس اصول و المان های نقد باید اثر را بررسی کند اما
نظر ندهد .امروز ما با نسلی روبهرو هستیم که به ما میگوید
ما از شما فقط تفسیر میخواهیم و کاری به خوب و بد بودن
اثر نداریم.
در شرایط فعلی ،آیا نبود نقد باعث نشده که
عده ای توهم شاعر و نویسنده بودن ،پیدا کنند و دست
به انتشار دلنوشتههایی در قالب ادبیاتبزنند؟

این روزها هر کسی فکر می کند که صالحیت استفاده از
صنایع ادبی زبان فارسی را دارد و به دلیل آن که این افراد
عمدتا هم سطح هستند ،از یکدیگر ایرادی هم نمی گیرند
و در نتیجه به خود می گویند که ادبیات من مشکلی ندارد.
هم اکنون پیدا کردن آدم هایی که مقدمات را بلد باشند
و بتوانند ادبیات را بفهمند کار بسیار سختی شده است.
با همه این تفاسیر وضعیت را چطور ارزیابی
میکنید؟

ما هم اکنون با سه نحله در شعر روبه رو هستیم .دسته اول
کسانی هستند که به ساده نویسی افتاده اند .بسیاری از
شاعران بزرگ ما نیز دچار این آفت شده اند و به جای شعر
در حال انتشار دلنوشته اند .دسته دوم نیز کسانی هستند
که در تقابل با این دلنوشتهها ،احساس میکنند هر چقدر
چیزی را که نوشته اند ،کمتر بفهمند ،شعرتر است .به نظر
من در شرایط فعلی افراد تاثیرگذار و باهوش در دسته سوم
ایستادهاند؛یعنیکسانیکهنهمیخواهندسادهباشندونه
پیچیده بلکه میخواهند شاعر باشند و هستند.

...
ادبی

دختر نلسون ماندال کتاب منتشر می کند
به گزارش ایبنا به نقل از روزنامه فیگارو ،زیندزی ماندال،
دختر کوچک رئیسجمهور پیشین آفریقای جنوبی (سفیر
آفریقای جنوبی در دانمارک) و وینی ماندال با انتشار کتابی
با عنوان «ماندال پدربزرگ» تالش کرده مفهوم نژادپرستی
را به کــودکــان آمــوزش دهد .کتاب زیــنــدزی مــانــدال ،به
صورت تصویری و با چاپ رنگی در تاریخ  28ژوئن امسال
به مناسبت صدمین سالگرد تولد نلسون ماندال به صورت
گسترده در سراسر جهان منتشر و توزیع خواهد شد .این
کتاب به نوعی بازتاب اندیشه های پیشگام جنگ علیه
آپارتاید است .این کتاب که حاوی یک آلبوم مصور 48
صفحه ای نیز هست شامل گفت و گوهای زیندزی با دو
نوه 6و 8ساله اش است و او به سوال های آن هــا دربــاره
پدربزرگشان ،علت زندانی شدنش ،فلسفه الهام بخش او
و ...پاسخ میدهد.

باهوش ها طنز را بهتر می فهمند
به گزارش فارس ،مهدی محبتی استاد دانشگاه و ادیب
و پژوهشگر ادبی ،در تازه ترین نشست «دگرخند» که در
حوزه هنری برگزار شد ،با بیان این که طنزسخنی است
که باید عنصر آگاهی بخشی و تعالی بخشی در آن وجود
داشته باشد ،اظهار کــرد :تعریف دقیقی از طنز وجود
ندارد .هر چند برخی گفته اند قاه قاه گریستن به معنای
طنز است .وی ادامه داد :طنز ارتباط مستقیمی با میزان
هوش انسان ها دارد .هر چه فردی باهوش تر باشد ،هم
طنز را بهتر می فهمد و هم بهتر می فهماند .حافظ گل
سرسبد تاریخی در این زمینه است .حافظ میراث دار و
امتداد دهنده سنت بزرگانی است که چراغ بیداری را در
جامعه نگه داشتهاند و البته نه با زور و شمشیر ،بلکه با نوعی
خوش خویی و خندان دلی نکات را منتقل کرده اند.خیام،
حافظ و صادق هدایت سه سنخ همسان نیستند؛ اما در هیچ
قالبی نمیگنجند.

رمان نویسنده تونسی برای سومین بار
برنده جایزه فرانسوی شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از لیورابدو،
یامن المناعی ،نویسنده تونسی ،برای بار سوم توانست
جایزه ای دیگر را برای یک رمان از آن خود کند .هیئت
داوران جایزه کتاب لوریانتال ،یامن المناعی ،نویسنده
تونسی را بــرای رمــان «پشته شعله ور» به عنوان برنده
امسال این جایزه معرفی کرد و باریک بینی و ظرافت
سبک نوشتار او را در ایــن رمــان ستود .ایــن نویسنده
تونسی سال گذشته میالدی موفق شده بود با همین
رمان جایزه پنج قاره فرانسوی زبان و جایزه بزرگ رمان
متیس را از آن خود کند .المناعی در این کتاب داستان
یک پرورش دهنده زنبور عسل را روایت می کند که یک
روز صبح او با باز کردن در کندو ،با بدن های بی جان و
مثله شده زنبور ها مواجه می شود.
CMYK

