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نظامالدین شکوهی شاعر افغانستانی ،یک شنبه شب در سن  69سالگی در مشهد درگذشت .او برای اولین بار در سال  1355شمسی به شعر روی آورد ،وی عالوه
برسرودن شعر از منقبتخوانان معروف در هرات به شمار میآمد .محمد کاظم کاظمی شاعر برجسته افغانستانی در گفت وگو با سایت افغانستان اظهارکرد :شعر
شکوهی ،رنگ و بویی اجتماعی و سیاسی داشت و غالب ًا انتقادی وگاه طنزآمیز بود .او شاگرد استاد براتعلی فدایی بود و مسیر او را ادامه داده بود.

...

باید که ز داغم خبری داشته باشد
هر مرد که با خود جگری داشته باشد
حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش
در لشکر دشمن پسری داشته باشد!
حالم چو درختی است که یک شاخه نااهل
بازیچه دست تبری داشته باشد
سخت است پیمبر شده باشی و ببینی
فرزند تو دین دگری داشته باشد!
آویخته از گردن من شاه کلیدی
این کاخ کهن بیکه دری داشته باشد
سردرگمیام داد گره در گره اندوه
خوشبخت کالفی که سری داشته باشد
«حسین جنتی»

***
سو ِز دلی دارم که میگیرد قرارت را
شاید به این پاییز بسپاری بهارت را
بوی تو در پیراهنم جا مانده میترسم
یک هرزه باد از من بگیرد یادگارت را
آیینه ،شد صد تکه اما باز هر تکه
از یک دریچه رنگ زد نقش و نگارت را
مجنونتر از بیدند و میلرزند بیلیال
چشم اشکبارت را
برشانهها بگذار
ِ
این افتخار استای پلنگ ماده! بیخود نیست
روی بلندی میبری نعش شکارت را
هرجا که بنشینی نسیمینامه بردارم
اندازه یک غصه خالی کن کنارت را
جا می گذاری مادیانها را و میتازی
گاهی فقط از دورها خط غبارت را...
تو تشنه خونی ،گلویم تشنه زخم است
پایان دهیم این بار؛ من حرفم ،تو کارت ر ا مهدى فرجى
***
من به بعضی چهرهها چون زود عادت میکنم
پیششان سر برنمیآرم ،رعایت میکنم
همچنان که برگ خشکیده نماند بردرخت
مایهرنج تو باشم رفع زحمت میکنم
تحرک را ببخش
این دهان باز و چشم بی ّ
آنقدر ّ
جذابیتداری که حیرت میکنم
کم اگر با دوستانم مینشینم جرم توست
هر کسی را دوست دارم در تو رؤیت میکنم
فکر کردی چیست موزون میکند شعر مرا؟
در قدم برداشتنهای تو دقت میکنم
یک سالمم را اگر پاسخ بگویی میروم
لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم
ترک افیونی شبیه تو اگر چه مشکل است
روی دوش دیگران یک روز ترکت میکنم
توی دنیا هم نشد برزخ که پیدا کردمت
م کاظم بهمنی
مینشینم تا قیامت با تو صحبت میکن 

...
ادبی

در افول زبان فارسی در شبه قاره
بی عرضگی کرده ایم
به گزارش ایسنا ،دکتر اصغر دادبه در اختتامیه کنگره عرس
بیدل ،با مرور یک سیر تاریخی گفت :انگلیسی ها در سال
 1600میالدی که به هند می آیند ،تبلیغ آموزش زبان
فارسی را می کنند .چون می دانند که این زبان تا کجاها
گسترش یافته و هر کاری که بخواهند انجام دهند ،باید
فارسی بیاموزند .بیدل در سال  1644متولد می شود و
 1720فوت می کند .انگلیسی ها در سال  1836برنامه
جایگزینی زبان اردو به جای فارسی را در نظر می گیرند.
چــون خــودشــان هــم می دانستند نمی توانند یک باره
انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کنند .از سال 1857
بعد از انقراض گورکانیان ،انگلیسی در شبه قاره جایگزین
زبان فارسی میشود .من با چشمهای خودم کارت عروسی
جواهر نعل نهرو را دیدم که به زبان فارسی بود .او اضافه
کرد :البته خودمان هم در افول زبان فارسی در شبه قاره
بیعرضگی و کوتاهی کردهایم.

ذهن زنان نسبت به مردان داستانی تر است
به گزارش مهر ،امیرحسین چهلتن نویسنده کتاب «تهران
شهر بی آسمان» در جلسه دیدار با مخاطبانش در موسسه
هفت اقلیم ،دربــاره حضور زنان در داستان هایش گفت:
ذهن زنانه به جزئیات توجه دارد و این همان چیزی است که
داستانراپدیدمیآورد.گزارشروزنامههاکلیاتاست،ولی
داستان یعنی همان گزارشها به عالوه انبوهی از جزئیات و
خرده روایتها و خرده داستانها که یک رمان یا داستان را
پدیدمیآورد.زنهانسبتبهمردهاداستانیترهستندچون
متفاوتاندوذهنشانخطینیست.البتهنهبهاینمعناکهدر
آقایانمصداقنداشتهباشدبهویژهدربارههنرمنداناینطور
نیست،هنرمندانکسانیهستندکهنیمهمخالفخودشان
ازلحاظجنسیترابهبروزدرآوردهاند؛بنابرایندرهرنویسنده
خوب مرد ،یک وجه زنانه وجود دارد و بالعکس .در غیر این
صورتدرنوشتنکممیآورد.

جایزه بوکر طالیی به «بیمار انگلیسی»
رسید
به مناسبت پنجاهمین سال برگزاری جایزه کتاب «بوکر»،
جشنی با حضور  10برنده پیشین این جایزه و ناشران ادبی
برگزار شد .به گزارش ایسنا ،این جشن شامل برگزاری 60
سخنرانی،بحثادبی،خواندنکتابوکالسهایپیشرفته
از سوی برندگان پیشین این جایزه بود و در انتها جایزه بوکر
طالیی به برنده برندگان این جایزه در  50سال گذشته،
یعنی «بیمار انگلیسی» ،داستان عاشقانهمایکل اونداتیه در
دورانجنگاهداشد.هیئتداورانویژهاینجایزه،پنجرمان
برنده جایزه بوکر را به نمایندگی از هر دهه انتخاب کردند و
برندهنهاییبارایمردمانتخابشد.مایکلاونداتیهدرسال
 1943درسریالنکابهدنیاآمدوهماکنوندرکاناداسکونت
دارد« .بیمار انگلیسی» زندگی چهار شخصیت مختلف را
نشانمیدهدکهدردورهجنگجهانیدومگردهممیآیند.
داستان اونداتیه در سال  1992برنده جایزه من بوکر شد.
ِ
داستانی که دستاویز ساخت فیلمی سینمایی با هنرمندی
کریستیناسکاتتوماسشد.

نظام الدین شکوهی
شاعر افغان درگذشت

به مناسبت نهمین سالروز درگذشت مهدی
آذریزدی ،پدر ادبیات کودک و نوجوان

لذت شعر

قصهگوی
خوب
بچهها

مرجان دهقــان -قصه گویی یکــی از قدیمی ترین ســنت های ما ایرانی هاســت .شــاید
خاطره روزگار خوش جمع شدن دور کرسی و گوش ســپردن به داستان های پدربزرگ
ومادربزرگ برای بچه های امروزی ناآشنا باشــد اما قصه پای ثابت کودکی همه بوده
است .حتما تا به حال نام کتاب «قصههای خوب برای بچههای خوب» را شنیدهاید.
کتابی که آمده بود تا برای کودکان قصه های خوب بگوید اما بزرگ ترها را هم
پای داستانهایش نشاند؛ و با گذشت چند دهه از نگارش آن هنوز خواندنی
و دلنشــین اســت .اگر می خواهید از این کتــاب و قصه گــوی مهربان آن
«مهدی آذریزدی» بیشتر بدانید ،با ما همراه شوید.

▪کودکی پر فراز و فرود

مهدی آذریزدی در سال  1300در روستای
خرمشاه استان یزد به دنیا آمد .او از هشت
سالگی با پدرش در زمین های زراعتی کار
می کرد .پدرش که فردی متعصب بود ،او
را بــرای تحصیل به مدرسه نفرستاد و وی
خواندن و نوشتن را در خانه آموخت .او حتی
تا  18سالگی به طور کامل سواد خواندن و
نوشتن نداشت .حدود  20سالگی به دلیل
کمبود کار در روستای محل زندگی اش به
یزد رفت .در شهر چیزهای بسیاری آموخت
که تا آن موقع نمی دانست و زندگی شسته

رفته شهری چنان او را مجذوب خود کرد که
تصمیمگرفتهمانجابماند.ویبرایتامین
هزینه های زندگی ابتدا به بنایی و سپس
کار در یک کارگاه جــوراب بافی پرداخت.
کار در کارگاه جوراب بافی زمینه ساز ورود
او به بهشت زندگی اش شد؛ او که از دوران
کودکی حسرت داشتن چند جلد کتاب را
در دل داشــت ،از طریق صاحب آن کارگاه
به یک کتاب فروشی برای کار معرفی شد.
در آن جا این فرصت را یافت تا چندین سال
به مطالعه بپردازد و این برایش بسیار لذت
بخش بود .یک روز که مشغول مطالعه کتاب

«انــوار سهیلی» -بازنویسی کتاب کلیله و
دمنه به قلم حسین واعظ کاشفی -بود ،این
فکر به ذهنش رسید که چقدر خوب می شد
اگر کسی این قصه ها را به زبان امروزی ساده
نویسی کند و این طور ایــده نوشتن اولین
اثرش «قصههای خوب برای بچههای خوب»
شکل گرفت.
▪قصههای خوب برای بچههای خوب

مهدی آذریزدی اولین نویسنده ای است که
در ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان
و نوجوانان افتاد به همین دلیل پدر ادبیات

▪غربت مهدی آذریزدی
کـــودک و نــوجــوان ای ــران
مهدی آذریــــزدی تنها
نــامــیــده مــی شــود.
یک نویسنده نبود.
کـــــاری کـــه او در
او در ســال هــایــی
کــتــاب «قصه های
از زنـــدگـــی اش به
خوب برای بچههای
عکاسی حرفه ای نیز
خوب» انجام داد ،تنها
پرداخت.دربینآثارمتعدد
بــه نفع کــودکــان نبود بلکه
وی کــه بیشتر بـــرای کــودکــان
خدمتی در جهت مــانــدگــاری
است دو جلد کتاب خودآموز
فــرهــنــگ کــهــن ای ــران ــی نیز
عکاسی و شطرنج نیز به جای
بــــود .او ب ــا ســــاده نویسی
مــانــده اس ــت .معروف ترین
داستانهای اصیل و قدیمی
آثــار وی دوره هشت جلدی
مثنوی ،قابوس نامه ،کلیله
«قـــصـــههـــای خــــوب بـــرای
و دمنه و ...به زبان کودکانه
بچه های خــوب» و دوره 10
باعث شد تا کودکان به این
مهدی آذریزدی
جــلــدی «قــصــههــای تـــازه از
داستان ها عالقه مند شوند .اولین نویسندهای
داســتــان هــای کهن» اســت.
نگارش این کتاب در ابتدا با
است که در ایران به
بــر اســاس کتاب «قصه های
ترس او از این که مبادا چیز
خوبی از کار در نیاید ،آغاز فکر نوشتن داستان
خوب بــرای بچه های خوب»
برای کودکان و
یــک مــجــمــوعــه پویانمایی
شــده بــود امــا خیلی زود به
به
افتاد
نوجوانان
توسط مرکز پویانمایی صبا
یکی از کتاب های پرفروش
تولید و پخش شــده اســت.
آن دوره -و حتی امــروز-
همین دلیل پدر
مهدی آذریــزدی عمر خود را
تبدیل شد و به درخواست
ادبیات کودک و
انتشاراتی که جلد اول آن نوجوان ایران نامیده در تنهایی و بدون زن و فرزند
سپری کرد و با همان غربت
را چاپ کرده بود ،به هشت
میشود
در  18تیرماه ســال 1388
جلد رسید.
در تهران درگذشت .به دلیل
البته قرار بود این کتاب در
آثار ارزشمندی که در حوزه ادبیات کودک و
 10جلد منتشر شود اما آذریــزدی مجال
نوجوان از او به یادگار مانده ،روز درگذشتش
ادامــه آن را پیدا نکرد .او در سال 1342
به عنوان روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان
برای نوشتن کتاب «قصه های خوب برای
نام گرفته است .در شهر یزد نیز به همت حوزه
بچه های خ ــوب» بــرنــده جــایــزه ســازمــان
هنری استان یزد و با همکاری اداره پست آن
جهانی یونسکو شد .محبوبیت این کتاب
شهر ،تمبر یادبودی از وی به چاپ رسیده اما با
به حــدی رسید که مــرزهــای ایــران را نیز
وجوداین،اوهمچنانغریباست.
درنوردید و به زبان های اسپانیایی ،روسی،
* درس ــال  1390بنیادی کــه بعد از فوت
ارمنی و چینی ترجمه شــد .همچنین از
آذریزدی شکل گرفته بود طرحی برای بنای
ســوی شــورای کتاب کــودک چند جلد از
آرامگاه این نویسنده یزدی پیشنهاد و حتی آن
آثارش به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی
را رسانه ای کرد .اما این طرح هرگز اجرایی
و وی در ســال  1379به سبب نگاشتن
نشداودریکقبرستانمحلیدرروستایمحل
داستان های قرآنی و دینی «خادم قرآن»
تولدشبهخاکسپردهشد.
شناخته شد.

ابتذال نویسی دامن گیر کلیت شعر ما شده است

محدودیت ها در اجرای کنسرت زنان سلیقه ای است

طنز هم می تواند اشک تان را دربیاورد

حمیدرضا شکارسری ،شاعر ،در گفت
چهره ها
وگو با تسنیم گفت :ما سابقه و سنت
شاعر
ادبــی کوتاه سرایی کمی نداریم،
بنابراین اگر بنا باشد مشکلی از طرف کوتاه نویسی
متوجه شعر باشد ،در گذشته ما هم باید متوجه شعر
می شد که نشد .ما بخشی از عرفانی ترین ،فلسفی ترین و
عمیق ترین شعرهایمان در قوالب رباعی و دو بیتی سروده شده است ،صرف
کوتاه نویسی دلیل قابل قبولی برای سطحی نویسی نیست .اما باید گفت،در
روزگار معاصر به دلیل کثرت شاعران و این که نخبه گرایی در میان شاعران
دیگر مثل دهههای گذشته نیست و چاپ کتاب آسان شده و فضاهای مجازی
انتشار شعر را برای تمام شاعران مهیا کرده ،سطحینویسی و ابتذال دامنگیر
کلیت شعر ما شده است.

معصومه ابتکار ،معاون امور زنان
چهره ها
و خانواده رئیسجمهور در پاسخ
معاون رئیس جمهور
بــــــه ســــــوالــــــی دربـــــــــــاره
محدودیت های اجرای کنسرت بانوان به ایسنا
گفت :این موضوع سلیقه ای است .در مشهد در
ایام نوروز اپرایی با حضور خانم ها برگزار شد و هیچ
مشکلی هم به وجود نیامد .برای اولین بار هم شاهد حضور یک رهبر
ارکستر زن بودیم اما در عین حال شاهد محدودیت ها هم هستیم .به هر
حال باید با صبوری و منطق پیش برویم .فعالیت های ما و آن چه در
چارچوب شرع مقدس و موازین اسالمی صورت میگیرد امیدوارکننده
و خوب است .به هر حال در همه جوامع نگاه تبعیضآمیز وجود دارد؛ولی
فکر میکنم شرایط رو به بهبود است.

صابر قدیمی ،شاعر ،در هجدهمین
چهره ها
محفل شعر از فضای طنز کشور
شاعر
گفت :اساسا این اشتباه است که
فکر کنیم هزل یا هجو یا فکاهه چیز بدی است نه هر
کدام در جای خودش خوب است.
ط ــن ــز اصـــلـــی هــمــیــن اســـــت کــــه ب ــع ــد از ای ــن ک ــه
می شنوید لبخند س ــاده ای می زنید ولــی بیشتر به فکر فــرو می روید
حتی ممکن اســت اشــک تــان در بیاید .شما وقتی می خواهید فکاهه
هــم بگویید یــک جــاهــایــی طــنــزی هــم ایــجــاد مــی شــود ،جــرقــه دارد
یــعــنــی ص ــرف ــا فــــرم نــیــســت کـــه بــگــویــیــم ایــــن ص ــرف ــا غــــزل اســــت یا
مثنوی است اما بسامد هر کدام که بیشتر باشد ،می توانیم اسم آن را رویش
بگذاریم.

...

معرفی کتاب

عشق در خانه موالنا
بــرای شمس تبریزی ساخته بودند
فرزانه پات پور -کیمیا خاتون رمانی
کیمیا خاتون
اما بنا به گفته خانم آنه ماری شیمل
تاریخی -تخیلی است که از زاویــه ای
شمس مزاری ندارد و چاهی در ترکیه
متفاوت بــه زنــدگــی شمس و موالنا
وجود دارد که به اعتقاد ایشان مقام
می پردازد .این رمان داستان زندگی
شهادت شمس در ایــن نقطه است.
کیمیا دختر خــوانــده مــوالنــا و دختر
این دو روایت مختلف با این همه بعد
محمد شاه ایرانی را به تصویر می کشد
مسافتی که از ترکیه تا پاکستان وجود
که پس از مرگ پدر و ازدواج مادرش با
دارد من را وا داشت تا درباره شمس
موالنا ساکن شبستان میشود.
و زندگی او مطالعه ای را آغــاز کنم.
کــیــمــیــا خ ــات ــون داســتــانــی ج ــذاب
در اثنای تحقیق ضمن این که دنبال
و پر کشش اســت و «سعیده قدس»
چیز دیــگــری ب ــودم ،ناگهان مسئله
سعی کــرده اســت ضمن شخصیت
نویسنده:
دیگری ذهــن من را به خــود متوجه
پــردازی و خیال پــردازی ،بــه تاریخ و
قدس
سعیده
کــرد و آن زندگی یک بانوی ایرانی
شخصیت های اصلی داستان وفادار
بود .من متوجه شدم به بخش دیگری
بماند .هر فصل از کتاب توسط یکی
ناشر:
از زندگی شمس و موالنا عالقه مند
از شخصیت های داســتــان روایــت
نشرچشمه
شده ام و آن هم زندگی کیمیا خاتون
می شود و از آن جا که راویــان کتاب
تعدادصفحه:
بود ،او من را صدا می کرد و ناچار بودم
افراد حرم و خانواده موالنا هستند،
283
که دنبال این صدا بروم .این بود که
جنبه های متفاوتی از زندگی شمس
قیمت:
به تحقیق درباره زندگی این بانو که
و م ــوالن ــا را بــه تــصــویــر می کشند،
 28.000تومان
نقش مهمی در زندگی شمس و موالنا
بــخــش هــایــی از زن ــدگ ــی واقــعــی،
داشته پرداختم .کیمیا خاتون من
خــانــوادگــی و در واقــع بعد انسانی
زندگی آن ها که در سایه عظمت ابعاد روحانی ،عرفانی رویکرد فمینیستی ندارد .از داستان شمس و موالنا
و فراانسانی به فراموشی سپرده و تاکنون کمتر به آن بهره تاریخی برده ام و قصدم تحلیل زندگی شمس یا
موالنا نبوده ،بلکه به عشقی که در آن خانه و در آن زمان
پرداخته شده است.
سعیده قدس دربــاره کتاب کیمیا خاتون می گوید :بوده ،پرداخته ام».
«نوشتن ایــن کتاب یک حادثه بــود؛ من در مولتان کتاب کیمیا خاتون به قلم سعیده قدس در 283صفحه و
پاکستان به مکانی برخوردم که به اعتقاد اهالی آن با قیمت 28000تومان از سوی نشر چشمه تا کنون 36
جا این مکان محل دفن شمس تبریزی است و مزاری بار تجدید چاپ و روانه بازار شده است.

از موسیقی اصیل حمایت جدی میشود
جشنواره منطقه ای
موسیقیکویرنشینان
بــا حــضــور مدیرکل
دفتر موسیقی وزارت
فــرهــنــگ و ارشــــاد
اســامــی و معرفی
برگزیدگان در یزد به
کار خود پایان داد .به گــزارش ایسنا ،علی ترابی
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در مراسم پایانی گفت :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از گروه های موسیقی که در جهت
موسیقی اصیل قدم برمی دارند ،حمایت جدی
می کند .وی اظهار امیدواری کرد که جشنواره
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موسیقی کویرنشینان
در سال های آینده نیز
باشکوه تر از گذشته
بــرگــزار شــود .در این
جشنواره که به مدت
سه روز ادامه داشت،
 12گــــروه ســنــتــی و
هشت گروه پاپ در بخش استانی و پنج گروه در
بخش منطقه ای رقابت کردند« .فردین خلعتبری»
از استادان برجسته موسیقی ،رئیس هیئت داوران
جشنواره موسیقی کویرنشینان یزد بود و تاجبخش
و اردشیر کامکار نیز دیگر اعضای هیئت داوران
جشنواره بودند.

...
هنری

قصه شقاوت رجوی و بنی صدر در تابلوهای حبیب ا ...صادقی
دکتر حبیب ا ...صــادقــی ،نقاش انــقــاب ،از روایــت
قصه های اشقیایی همچون رجوی ،بنی صدر و صدام
و همچنین مظلومیت و عدالتخواهی شهید بهشتی
در تابلوهایش می گوید .نمایشگاه «سرچشمه سرخ»
اسفندماه سال گذشته در چهار بخش نقاشی ،پوستر،
عکس و هنر جدیددر مجموعه فرهنگی هنری سرچشمه
افتتاح شد .امسال نیز به مناسبت ایام شهادت دکتر
بهشتی و  72تن از یارانش به دست گروهک خونخوار
منافقین ،رویداد «سرچشمه سرخ» در دو نمایشگاه برپا
شد .مجموعه فرهنگی هنری سرچشمه میزبان بخش

عکس شد و موزه مرکزی شهدا بخش نقاشی و پوست ِر این
رویداد را در بر گرفت .صادقی درباره علت نام گذاری
این جشنواره به تسنیم گفت« :سرچشمه ســرخ» نام
پرمعنایی اســت .سرچشمه می تواند به معنای محل
جوشیدن اندیشه غیرتمندی و شهادت باشد و همچنین
نام محل شهادت شهدای هفتم تیر است .وی با بیان این
که تاکنونهفت قطعه تابلو درباره حوادث سال 60تولید
کردم ،خاطرنشان کرد :پس از انجام مطالعه ای درباره
شخصیت شهید بهشتی ،سعی کردم ویژگیهای ایشان
را با روایتی جدیددر نقاشیها بیاورم.

...
گزارش

جلسه دیدار و گفت وگو با دکتر سلیم مظهر
در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
نعمت ا ...پناهی -جلسه دیدار و گفت وگو با دکتر سلیم
مظهر روز یک شنبه گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.
به گــزارش خــراســان ،دکتر محمد سلیم مظهر ،استاد
برجسته دانشگاه پنجاب پاکستان طی سفری به مشهد
ضمن حضور در مراکز علمی فرهنگی بــرای گسترش
همکاری های بین المللی بین دانشگاه پنجاب و دانشگاه
فردوسی مشهد به رایزنی و تبادل نظر پرداخت.
وی به دعوت دانشگاه فردوسی مشهد ابتدا از موزه دانشگاه
فردوسی بازدید کرد و با گنجینه ارزشمند و بی نظیری از
حدود نیم قرن آثار تاریخی استادان و دانش آموختگان
قطب علمی شرق کشور که به همت دکتر سلمان ساکت
گردآوری شده است ،آشنا شد.
رئیس دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب همچنین
با حضور در جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده
ادبیات ،با رئیس دانشکده و استادان این گروه گفت و گو
کرد .در این جلسه دکتر رادمرد ،رئیس دانشکده ادبیات و
علوم انسانی ضمن استقبال از پیشنهاد دکتر سلیم مظهر
برایگسترشهمکاریبیندانشکدهخاورشناسیپنجاب
و دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد در زمینه ترویج
بیش از پیش زبان و ادبیات فارسی ،براعزام استاد و دانشجو
و در اختیار گذاشتن منابع و متون ادبی تاکید کرد.
در ادامه جلسه دکتر زرقانی ،مدیر گروه زبان و ادبیات
فارسی با بیان این که امروزه زبان فرهنگ و اشتراکات
علمی دانشگاهی می تواند بهترین واسطه و پیوند بین
کشورها باشد ،تقویت مرکز اقبال شناسی و ارتباط
بیشتر استادان و دانشجویان با برگزاری همایش های
مختلف و ترجمه متقابل متون ادبی به زبان اردو و فارسی
را خواستار شد.
دکتر سلیم مظهر همچنین در بازدید از مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی در گفت
و گو با دکتر محمد تقوی ،رئیس این مرکز با ابراز عالقه
وافر دانشجویان پاکستانی در یادگیری زبان فارسی
بــرای عقد تفاهم نامه بین دو دانشکده خــاور شناسی
پنجاب و مرکز آموزش زبان و گسترش همکاری ها اعالم
آمادگی کرد.

...

موسیقی
کمپانی چینی با سهام 30میلیارد دالری
در بورس آمریکا
کمپانی چینی «»Tencent Music Entertainment
بــــازوی پــخــش موسیقی شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی چین
و غـــول بـــازی هـــای رایـــانـــه ای قــصــد دارد بــخــشــی از
ســهــام خـــود را وارد بــــازار بـــورس آمــریــکــای شمالی
کــنــد .بــه گـــزارش فـــارس بــه نقل از ِورای ــت ــی ،کمپانی
« ِتــنـ ِ
ـســنــت» بــه صـــورت اجــمــالــی ط ــرح خ ــود را دربـــاره
جابه جایی سهام این شرکت که در بازار بورس هنگ کنگ
قرار دارد ،اعالم کرد .منابع رسانه ای چینی با اشــاره به
فروش سهام ،ارزش کمپانی  Tencent Musicرا حدود
 29تا  31میلیارد دالر برآورد کرده اند که همین رقم بیش
از  25میلیارد دالر تخمین زده شده در اوایل سال جاری
میالدی است »Tencent Musi« .ماهیانه  700میلیون
کاربر دارد که  15میلیون از آن ها حق اشتراک پرداخت
میکنند .خدمات این کمپانی شامل مجموعهای متنوع از
اپلیکیشنهاییاستکهبهکاربرامکاناستفادهازموسیقی
و نیز اشــتــراک گــذاری آن ،تماشای زنــده کنسرت های
موسیقی و اجرای سیستم «کارااوکه» ( )karaokeموسیقی
را میدهد.

اجرایکنسرتنمایش«سی»فعاللغوشد
روابطعمومیکنسرتنمایش«سی»اعالمکردپسازگذشت
چهارماهتالشازآغازپیشتولید،پروژههنری«سی»اینباربه
کارگردانیحسنمعجونیبامتنیازمحمدچرمشیربراساس
داستان«سیاوش»،بهمرحلهآمادگینهاییخودنزدیکشده
ِ
است.همایونشجریاندرصفحهاینستاگرامخوداعالمکرد:
دراینمرحلهبهسببمساعدنبودنشرایطاجتماعیوخاص
وویژهبودنپروژه«سی»بهپیشنهادمندرجلسهایباحضور
سهراب پورناظری ،حسن معجونی ،تهمورس پورناظری
(مدیر پــروژه) و محمدرضا حسین زاده (مدیر تولید) و در
نهایت تمامی عوامل «سی» با مشورت و تصمیم جمعی ،این
پروژه به حالت انتظار در آمد تا در زمانی بهتر و در روزگاری
مهربانتر،بادلیخوشترواذهانیسبکبالتردرروزگاری
مردم شریف این مرز و بوم غم ها و نگرانی های معیشتی
که
ِ
کمترینسبتبهحالوآیندهخودداشتهباشندوزمینوزمان
محکمتریزیرپایشانباشدبهمرحلهاجرادرآید.

خوانندهمحبوبجنابخانبهتهرانمیآید
رومینا تنی پژوهشگر ،نوازنده و سرپرست گروه موسیقی
«کیدی» هرمزگان در گفت وگو با مهر اظهارکرد :با توجه به
استقبال خوبی که از کنسرت گروه ما به خوانندگی استاد
خالوقنبر راستگو در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر
سال 96انجامگرفت،تصمیمگرفتیمبهمنظورآشناییهرچه
بیشترمخاطبانباموسیقیمنطقههرمزگانبرنامهریزیهایی
رابرایبرگزاریدوبارهاینکنسرتهادرتهرانوبندرعباس
انجام دهیم که هنوز نمیتوانم درباره تاریخ برگزاری آنها به
طور دقیق اطالع رسانی کنم .خالو قنبر خواننده موسیقی
نواحی بوشهر است که در ماه گذشته اعالم کرد هنوز خانه به
دوشاستودرخانهایزندگیمیکندکه 35میلیونتومان
مبلغرهنوماهانه200هزارتوماناجارهآناست.چندوقت
پیش«جنابخان»عروسکمحبوبخندوانه،ازرامبدجوان
خواستخالوقنبررابهخندوانهدعوتکند.
CMYK

