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خواننده اپرای کره جنوبی
آهنگ فارسی خواند

 Kim saeyeonخواننده اپرای کره جنوبی که با سر زدن به صفحه اینســتاگرامش می توان فهمید به زبان فارسی بسیار عالقه مند است ،قطعه «گذر
اردیبهشــت» از گروه دال را به زبان فارســی خواند و اعضای این گروه هم به نشــانه تشــکر ویدیوی این بازخوانی را در صفحه اینستاگرامشان منتشر
کردند و نوشتند« :مرسی از طرفدارای بین المللی» .این ویدیو از دیروز در فضای مجازی دست به دست میچرخد و مورد استقبال قرار گرفته است.

...

یک پلک سرمه ریخت که بیدل کند مرا
گیسو قصیده کرد که خاقانیام کند
دستم چقدر مانده به گلهای دامنت؟
دستم چقدر مانده خراسانیام کند؟
میترسم آن که خانه به دوش همیشگی!
گلشهر گونههای تو افغانیام کند
در چترهای بسته هوا آفتابی است
بگذار چتر باز تو بارانیام کند
چون بادهای آخر پاییز خستهام
ای کاش دکمههای تو زندانیام کند
این اشکها به کشف نمک ختم میشوند
این گریه میرود که چراغانیام کند
رضا بروسان

***
هیچ چیزی نکرد آرامم ،فرصت یک دوگانه میخواهم
می توانی برادرم باشی؟ آی دیوار! شانه میخواهم
گاه گاهی شبیه امواج ،سرکش و تند و بیمالحظهام
گاه گاهی شبیه یک ابرم ،از خدا یک بهانه میخواهم
گفتهام از سکوت میترسم مثل راهی به سوی یک جنگل
مثل دریا کهگاه آرام است ،این نگاه تو را نمیخواهم؛
اینکهاینچشمهاسکوتکنند،هرچهشدرادرونخودریزی
بمب در حال انفجار شوی ...،گریه کن رودخانه میخواهم
حرف هایم همیشه حرف دل اســت؛ حرف این مردمان
خوب و نجیب
از همین رو زبان شعرم را ،یک کمی عامیانه میخواهم
دوست دارم دوباره سبز شوم ،برسر راهتو شکوفه کنم
مثل گنجشکهای این خانه ،یک دهن هم ترانه میخواهم
سیدحکیم بینش

***
عمریست که باریده به طور متوالی
خاکستری از ابر تو ،برچشم اهالی
جز شعر چه دارد که بریزد سر راهت
این شاعر غمگین خراسان شمالی
اندیشه پروازو رهایی به سرم هست
اما چه کنم با ستم بیپر و بالی
رویای قشنگیست جهان با غزل و تو
رو کردهام از درد ،به دنیای خیالی
در حال فروپاشیام از غصه خدایا
نگذار که ویران شود این کوه سفالی
من هستم و تنهایی یک چتر پر اندوه
ای گمشده در خاطرهها ،جای تو خالی
منیژه در تومیان


...

اخبار ادبی

رضا امیرخانی :با نیلی هم سنگر نیستم
خراسان-میثم نیلی ،مدیرعامل مجمع ناشران انقالب
اسالمی که در گفت وگو با صبح نو گفته بود «دوست دارم
سوءتفاهم رضا امیرخانی با مجمع ناشران برطرف شود»،
با واکنش عجیب و دور از انتظار امیرخانی رو به رو شد.
امیرخانی ضمن انتقاد از مجمع ناشران درباره نقد کتاب
تازه تالیف «رهش» در پاسخ به این که نیلی او را به عنوان
یک هم سنگر میبیند ،نوشت« :اتفاقا من هم همواره امثال
آقایمیثمنیلیرانمونهافرادغیرمتخصصیدانستهامکهبه
ضرب سیاست وارد فرهنگ شدهاند و بدون تالیف یا انتشار
حتی یک کتاب ،مقسم نار و جنت اهل فرهنگ شده اند.
گفتهاست من با رضا همسنگرم! او شاید به عنف «در سنگر»
من باشد ،اما هیهات که «هم سنگر» من باشد . »...لحن
امیرخانی در این جوابیه ،بازخوردهای منفی کاربران و
روزنامه نگاران زیادی را در پی داشت.

الیحه کپی رایت به زودی تقدیم مجلس
می شود
سید هــادی حسینی ،مــعــاون حقوقی ،امورمجلس و
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،از بازنگری
الیحهمربوطبهقانونکپیرایتخبردادوگفت:قانونکپی
رایت از الیحههای بسیارمهم دولت در حوزه فرهنگی کشور
بوده که چهار سال قبل تقدیم مجلس شورای اسالمی شده
و متاسفانه بدون در پی داشتن نتیجه خاصی متوقف شده
بود .االن این الیحه در قالب کارگروه ویژه که تشکیل شده
درحال پیگیری مراحل پایانی است و آقای صادقی یکی
ازنماینده های حوزه تهران این موضوع را به صورت ویژه
پیگیری میکند .حسینی گفت :تاکنون دو جلسه در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بابت مواد اصالح شده تشکیل و آن
موارد بررسی شد .با شرایطی که درحال پیش رفتن است،
حداکثر تا یک ماه آینده الیحه بازنگری شده مربوط به کپی
رایت تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود.

دو سوم چینی ها در سال گذشته هیچ کتابی
نخوانده اند
نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه رنمین چین آشکار
کرد که دو سوم چینیهای باالی  18سال در سال 2017
میالدی در اوقــات فراغت خــود هیچ کتابی را مطالعه
نکرده بودند .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ،به نقل
از ساپچاینا این مطالعه که بخشی از تحقیقات عمومی
جامعه شناسی چین در سال  2017را شامل می شود،
نشان داد که حدود  63درصد از شرکت کنندگان در این
نظرسنجی هیچ کتابی را در وقت آزاد خود نخوانده بودند.
در همین زمینه آمارها نشان می دهد آمریکایی ها به طور
متوسط  12کتاب در هرسال مطالعه می کنند .نتایج
مطالعات اخیر مرکز تحقیقات پیو نشان داد که  74درصد
آمریکاییها در دوازده ماه گذشته به طور متوسط یک کتاب
را در فرمت های مختلف خوانده بودند که این آمار از سال
 2012تاکنون تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.

...

ظرفیت های بین المللی زبان فارسی در گفت و گو با 2تن از استادان بررسی شد

لذت شعر

گفت و گو

شریانهایحیاتی زبانفارسی
درقلب شبهقاره

پیشینه فرهنگی زبان فارسی در
پاکستان به چه دورهای برمی گردد؟

پاکستان در  1947استقالل یافت و شبه
قاره هند به دو کشور هند و پاکستان تقسیم
و با ایــران هم مــرز شــد .در ایــن سرزمین از
سال های دور زبــان فارسی دری به عنوان
زبــان رسمی کشور رواج داشته اســت .از
زمان حکومت غزنویان تا کنون حدود 9قرن
زبان رسمی شبه قاره هند فارسی بوده و در
دربار و عرصه های مختلف جامعه استفاده
می شده است ،در واقع فارسی زبان فرهنگ
و اجتماع این منطقه بوده است .حتی کسانی
کهمیخواستندشغلخوبیبهدستبیاورند،
مجبور بودند زبان فارسی را بیاموزند .شاعری
مثل مسعود سعد سلمان که در الهور متولد
می شود ،در دوره غزنویان پدرش از همدان
هجرت می کند و به الهــور می آید .اساس
زبــان فــارســی از آن دوره در شبه قــاره بنا
نهاده می شود و همراه با لشکریان ،عارفان
و شاعران نیز به این منطقه می آیند تا دوره
معاصر که عالمه اقبال الهوری پدید می آید.
شاعر ملی پاکستان یعنی اقبال الهوری در
عمرش به هیچ کشور فارسی زبان مسافرت
نکرد فقط مدت کوتاهی به افغانستان رفت،
حتی به ایران نیامد ولی شعرش چنان است
که باور نکردنی است کسی به ایــران نرفته
باشد و با مطالعه شخصی زبــان و ادبیات
فارسی شعرهای فارسی اش به جایگاهی
رسیده باشد که به قول خودش به او الهام
می شده است .اقبال در نامه ای ضمن پاسخ
به ســوال دوستی که پرسیده چــرا به اردو

نعمت ا ...پناهی -رابطه اردو با فارســی ،شبیه رابطه زبان فارســی با عربی اســت .پیوند این دو زبان به قدری است که فارسی را
می توان «مادر اردو» دانست؛ چنان که در پاکســتان ،بعضی اردو را «دختر زیبای فارسی» نامیده اند .دکتر دادبه استاد فلسفه
اسالمی و ادبیات عرفانی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر گروه ادبیات دایره المعارف بزرگ اسالمی می گوید« :انگلیسی ها
در سال  1600میالدی که به هند می آیند ،تبلیغ آموزش زبان فارسی را می کنند و چون خودشان هم می دانستند نمی توانند
یک باره انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کنند از سال  1857بعد 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 .البته خودمان هم در افول
زبان فارســی در شــبه قاره بی عرضگی و کوتاهی کرده ایم ».در این حال و هوا بود که وقتی دکتر محمد سلیم مظهر از نام آوران
پارسی دوست به مشهد آمد ،به دیدارش رفتم .دکتر سلیم مظهر دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران از جمله
محققان و عالقه مندان زبان فارسی اســت که همزمان با تحصیل در تهران با مراکز علمی پژوهشــی مانند مرکز دایره المعارف
بزرگ اسالمی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کرده است .در سال  2001میالدی سلیم مظهر مدیریت گروه زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب را به عهده گرفت و اکنون مدیر گروه ادبیات فارسی و رئیس دانشکده خاور شناسی دانشگاه
پنجاب پاکستان است .وی درباره زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی دهها کتاب و بیش از  70مقاله پژوهشی در مجالت معتبر چاپ
کرده است .در سفر چند روز پیش او به مشهد گفت وگویی با ایشان و نیز دکتر مرتضی عمرانی دانشیار دانشگاه پیام نور و استاد
اعزامی وزارت علوم به دانشگاه پنجاب داشتم که نشان می داد فرهنگ و زبان فارسی چه همبستگی عمیقی می تواند بین دو
ملت ایجاد کند و مرزهای جغرافیایی تهدید آمیز را به تمجید و تحسین فرهنگها تبدیل کند ،به شرطی که فرصت سوزی نکنیم
و در ترویج صحیح فرهنگ و ادب فارسی بکوشیم.

شعر نمی گوید؟ سروده های خود را الهام
غیبی می داند که به فارسی بر زبان او جاری
میشود .از این رو دو سوم دیوانش به فارسی
و بقیه به اردوست .پارسی از رفعت اندیشهام/
در خورد با فطرت اندیشهام
عــاوه بر این اقبال خــود را از ارادتمندان
بی شمار موالنا جالل الدین بلخی می داند.
اقبال خــود را مرید هندی و مولوی را پیر
رومـــی مــی دانــد و در مثنوی هایش بــه او
ارادت می ورزد .در مجموعه «اسرار خودی»
می گوید موالنا در خواب مرا برانگیخت که
اندیشههایم را بازگو کنم.
نسبت بین زبــان فارسی و زبان
اردو چیست؟

زبان فارسی و اردو به قدری به هم نزدیک اند
که حتی سرود ملی پاکستان فارسی است و
شاعر پاکستانی ابواالثر حفیظ جالندهری آن
را پساز استقالل پاکستان سروده است.زبان
فارسی حتی در دهکده های دور پاکستان
رواج داشته است .اکنون هم گمان نمی کنم
دهکدهای وجود داشته باشد که نسخه خطی

فارسی در آن نباشد .دورهای بوده که مردم به
دانستن زبان فارسی افتخار میکردند .زبان
طبقه نخبگان فرهنگی بوده است .فارسی
چون زبان غنی بوده بیان ما فی الضمیر در
آن به خوبی انجام می شده .امــروزه هم در
پاکستان مردم به گویش فعلی زبان فارسی
حرف می زنند و رفت و آمد ادیبان ،استادان
و دانشجویان باعث ترویج زبان فارسی شده
است .نوشتن مقاله در دو دهه اخیر به سبک
نوین نیز شــروع شــده و در چهار دانشگاه
پنجاب ،جی سی ( )GCو دانشگاه بانوان
الهورودانشگاهکراچیمجلهعلمیپژوهشی
به زبــان فارسی چــاپ می کنیم .دانشگاه
پنجاب الهور تا مقطع فوق دکترا دوره فارسی
آموزی را دایر کرده است .یک استاد اعزامی از
ایران کار آموزش را انجام میدهد.
زمانی که در فرهنگستان زبان و
ادب فارسی بودید چه فعالیتی داشتید؟

بله! چهار سال در فرهنگستان بودم یعنی
زمانی که در دوره دکترا درس می خواندم،
به عنوان پژوهشگر و مترجم کار می کردم و

از مولفان دانشنامه شبه قاره بودم که از طرف
فرهنگستان در چهار جلد چاپ شد .در دایره
المعارف بــزرگ اسالمی هم کار کــرده ام.
خوشحالم که مجموعه مقاالت شبه قاره در
این دانشنامه جمع شده است و قصد داریم
آن را به زبان اردو و انگلیسی ترجمه کنیم .در
دانشگاه های مهم پاکستان ادبیات فارسی
از مقطع فــوق لیسانس تــا دکــتــرا تدریس
می شود و ما زبان فارسی را کارخانه صیقل
اخــاق می دانیم .آموزه های زبــان فارسی
بــرای انسان سازی و آمــوزش اخــاق بسیار
مهم است .انسان را به مهر و محبت ورزی به
هم نوع خود میکشاند .شیرینی زبان شعری
برای ما لذت بخش است .داستان هایی در
زبان فارسی هست که انسان با خواندن آنها
به آموزش درونی خود جذب می شود .هدف
از آمــدن من به ایــران و دانشگاه فردوسی،
گفت و گو برای همکاریهای بیشتر دو طرف
اســت تا به نفع فرهنگ ،انسان دوستی و
سرزمینمان باشد .هیچ کار فرهنگی با فشار
دادن یک دکمه شدنی نیست .لحظهای و آنی

گفت وگو با عصمت مرزبان ،ناشر دفاع مقدس

جای خالی طنز در ادبیات
دفاع مقدس محسوس است
همنیستبلکهتدریجیوگامبهگاماست.کار
رسانه ای هم بسیار مهم است و رسانه هایی
مثل روزنامه شما در این زمینه تاثیر گذار
هستند که امیدواریم در آینده رسانه های
دوکشور بیشتر در تماس باشند.

دکــتــر مرتضی عمرانی نیز که
مدتی اســت بــه آمـــوزش زبــان فــارســی در
دانشگاه های پنجاب مشغول است ،درباره
پیشنهاد خود در تقویت فرهنگ دیرینه
بین دو کشور گفت.

زبــان فــارســی نقش تلطیف کننده ای در
روابط فرهنگی بین دو کشور دارد اما مهم
این است که بدانیم چگونه می توان به این
مقصود رسید .یکی از راهکارها این است
که دانشمندان و ادیبان و متولیان علمی و
دانشگاهی دو کشور به کار فرهنگی بیشتر
توجه کنند و عرصه را خالی نکنند .بهترین
راه این است که مراکز دانشگاهی دو کشور
در تماس دایمی با هم باشند .مردم پاکستان
عالقه بسیار زیادی به زبان فارسی و آموختن
آن دارند و در این زمینه ظرفیت های بالقوه
بسیاری وجود دارد که باید استفاده کنیم.
استاد و دانشجو و نشریات دانشگاهی بین
دانشگاه های هر دو کشور رد و بدل شود.
ع ــاوه بــر ایــن همایش ها و سمینارهای
مختلفی مــی تــوان بــرگــزار کــرد .دانشگاه
فردوسی مشهد به ویژه مرکز اقبال شناسی
که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد
سال هاست تاسیس شده ،به همت استادان
و چهره های فرهنگی باید فعال تر از این
باشد.

هنر فخرالدینی باعث افتخار ماست

شعر پارسی هیچ وقت چاپلوس نبوده است

نهادها دستمزد اجراهایم را نمی دهند

ســاکــن عــبــدالــرحــمــن اف (رئــیــس
چهره ها
فیالرمونیای شهر آستانه) بعد از
آهنگ ساز
اهــدای لوح به فرهاد فخرالدینی،
حضور او را در کشور قزاقستان و جشنواره سرپر،
جشن20سالگی پایتختی آستانه ،بسیار مهم دانست و
گفت :شما انسان بزرگی هستید و امــروز با هنرمندان و
نوازندههای بسیار سطح باال ،اجرایی را به نمایش گذاشتید که باعث افتخار ما
بود .امیدواریم به زودی بتوانیم از تجربیات شما بهره ببریم و دوباره شاهد
حضور شما در قزاقستان باشیم .به گزارش ایلنا ،فخرالدینی با قدردانی از
دعوت ارکستر سازهای ملی ایران گفت:امیدوارم که در جشنهای ملی شما
شرکت کنیم و شما جشن هایی پی در پی بگیرید و ما هم با اشتیاق در این
جشنها و در این مسابقه فرهنگی با هنرمندان خود شرکت کنیم.

به گــزارش ایسنا مرتضی امیری
چهره ها
اسفندقه،شاعر،ظلمستیزیرااز
شاعر
جمله آرمانهای شعر پارسی از
نخستین روزهــا دانست و گفت« :انقالبی های
واقعی  -و نه قالبی -آناناند که اول در خود انقالب
کردهواولظلمرادرخودخفهکردهاند.درهمیننسل،
قیصر امین پور و سلمان هراتی را داریم .ما نیز باید به این هوش و هیجان
وفاداربمانیم.هرگاهجامعهخواستهبهخودشیفتگیوخودخواهیعادت
کند،شعرپارسیضامنواژههاراکشیده.مندربارهشعرسخنمیگویمو
با سیاست کــاری نــدارم .برخی افــراد تالش می کنند از شاعران امروز
شخصیتهایسیاستزدهبهجمعمعرفیکننداماشعرخودشخودشرا
معرفیمیکند.شعرپارسیهیچوقتچاپلوسنبودهاست».

غالمرضــا صنعتگــر خواننــده
چهره ها
موســیقی پــاپ کشــورمان کــه ایــن
خواننده پاپ
روزهــا در بســتر بیمــاری اســت،
طــی ســال های اخیــر آثــار متعــددی را بــرای
نهادهــای مختلــف تولیــد کــرده اســت .او در گفــت وگو
با مهــر دربــاره پرداخت نشــدن دســتمزدش گفــت :در این
شــرایط دریافــت مطالبــات مالــی بــرای من بســیار مهــم اســت ،زیــرا پیگیری
ایــن مطالبــات حــق مــن اســت .مــن هرگــز بــرای درمــان خــود از کســی
کمکــی نخواســته و نمی خواهــم .فقــط خــوب اســت افــراد و نهاد هــا و
مجموعه هایــی کــه بــه بنــده بدهکارنــد کمــی انصــاف داشــته باشــند و بــا
خــود فکــر کننــد اگــر در شــرایط مــن بودنــد و 6مــاه تــا یــک ســال در
بیمارســتان بودند ،چگونه از پس این همه هزینه برمی آمدند؟

...

غلط ننویسیم
▪پیژامه  -پیژاما  -بیجامه

اصل این چند کلمه «پای جامه» به معنای «جامهای که در
پا کنند» بوده است که از زبان پارسی به زبانهای هندی
رفته و از آن جا به زبان انگلیسی داخل شده است.
سپس فرانسویان آن را از زبان انگلیسی گرفته و پیژاما
« »Pyjamaگفتهاند.
آنگاه این واژه راهایران را در پیش گرفته و این بار با تلفظ
فرانسوی وارد زبان پارسی شده است.
اکــنــون مــردم آن را بــه چند صــورت تلفظ می کنند:
«پیژامه»« ،پیژاما» یا «بیجامه»
اما «پیژامه» در زبان نوشتار نیز وارد شده است و به نظر
می آید از بقیه راحت تر است و بیشتر استفاده می شود.
اما در هر سه صورت درست است و استعمال آن ایرادی
ندارد .این کلمه در عربی و پارسی فصیح دو تلفظ مختلف
و دو معنای مختلف دارد.
▪غیبت

یکی «غیبت» بر وزن «کیفر» به معنای «غایب شدن» یا
«غایب بودن»
از دست غیبت تو شکایت نمیکنم
تا نیست غیبتی نبود لذت حضور
حافظ

و دیگری «غیبت» بــر وزن «زینت» به معنای «بد گفتن
پشت سر کسی» است.
کسی گفت وپنداشتم طیبت است
که دزدی به سامانتر از غیبت است
سعدی

امروزه در تداول پارسی زبانان هر دو کلمه به کسر اول و
سکون دوم تلفظ میشود.
▪فرار دادن  -فراری کردن

کلمه «فرار» به معنای «گریز» اسم است و «فراری» صفت
است به معنای «گریزان».
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بــنــابــرایــن مــی تــوان گــفــت« :فـــرار دادن» بــه معنای
«گریزاندن» و «وسیله گریز کسی را فراهم کــردن» و
ترکیب «فراری کردن» یعنی «گریزان کردن» و «بیزار
کردن».
اما نمیتوان گفت« :فراری دادن» زیرا این ترکیب معادل
«گریزان دادن» خواهد بود که مطلقا بیمعنی است.
در سالهای اخیر در بسیاری از نوشتهها و غالبا در رادیو
و تلویزیون این ترکیب بیمعنی را به کار میبرند.
مثال می گویند« :زندانی را از زندان فراری دادند».
که به جای این جمله باید گفت« :زندانی را از زندان فرار
دادند».
اما «فرار دادن» با «فراری کردن» تفاوت معنایی دارد.
مثال اگــر گفته شــود« :ایــن بچه را از مــدرســه فــراری
کرده اند ».جمله البته صحیح است منتها به این معنی
خواهد بود« :این بچه را از مدرسه گریزان کرده اند»
در این جا ضروری است که به این نکته اشاره شود که واژه
«فرار» کلمه ای عربی است که به علت استعمال زیاد در
زبان پارسی رایج شده است.
معادل پارسی واژه «فرار» ،کلمه «گریز» است که بسیار
صحیحتر است که از آن در گفتار و نوشتار استفاده شود.
▪غدغن کردن

این ترکیب به معنای «نهی کردن وممنوع کردن» است.
این فعل مرکب هرگاه در جمله پایه واقع شود ،فعل جمله
پیرو باید بروجه التزامی باشد.
در عین حال باید دقت کرد که اگر کردن کاری «غدغن»
باشد فعل جمله پیرو باید به صورت مثبت باشد و برعکس
اگر نکردن کــاری غدغن شود فعل جمله پیرو باید به
صورت منفی بیاید.
مثال هرگاه بگوییم« :امیر کبیر غدغن کرده بود کسی
شراب نفروشد» ،مقصود این خواهد بود که امیر کبیر
نفروختن شراب را غدغن کرده بود و حال آن که مقصود
نویسنده این بوده که؛ «امیر کبیر غدغن کرده بود کسی
شراب بفروشد».
توضیح ضروری
ایــن واژه از جمله واژه هــایــی اســت کــه مــیــان ادب ــا و
زبان شناسان محل اختالف است.
از آن جایی که این واژه به شکل«قدغن و غدقن» هم
نوشته می شود و ریشه در زبان ترکی دارد و استعمال
هرسه رواج دارد ،نمی توان حکم قطعی صادر کرد که
کدام امال درستتر است.

...

خبرهنری

خانه تاریخی اولین وزیر مخابرات بازسازی میشود
مـــحـــمـــدجـــواد آذری
جهرمی ،با انتشار عکس
خانه تاریخی میرزا حسن
مستوفی الممالک از
آغـــاز طــرح احــیــای این
خانه خبر داد و نوشت:
هــویــت هــای تاریخی را
پاس بداریم .میرزا حسن
مستوفی الممالک ،از
مشاهیر معاصر ایــران اســت که در چند کابینه دوره
قاجار ،رئیس الوزرا یا وزیر بوده و به عنوان نخستین وزیر
پست و تلگراف و تلفن شهرت دارد .به گزارش مهر وزیر
ارتباطات افزود :خانه ارزشمند این شخصیت تاریخی
در قلب بافت تاریخی تهران از حدود دو دهه پیش در
اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار داشت
اما اقدامی برای مرمت و احیای آن انجام نشد.جهرمی

...

ادامــه داد :از این هفته
و با اهتمام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی
وزارتخانه ،طرح احیای
این خانه تاریخی کلید
خــورد .این خانه زیبا با
ارزش های معماری اش
گویای بخشی از هویت
تاریخی پایتخت است و
می تواند به مرکزی فرهنگی متناسب با اهداف وزارت
ارتباطات تبدیل شود .وی تاکید کرد :برای بازسازی و
ترمیم و تعریف کاربری جدید خانه مستوفی الممالک به
عنوان یکی از ارزشهای تاریخی مصمم هستیم .درخور
ذکر است روزنامه خراسان در شماره 19859در صفحه
ادب و هنر وضعیت خانههای تاریخی مشاهیر را پیگیری
کرده بود.

کافه صدا

پیشنهاد ما :همینی که هست
سبکش چیست؟ پاپ
خوانندهاش کیست؟ محمد علیزاده
آهنگ سازش چطور؟ محمد علیزاده
ترانه سرایش را هم بشناسیم :مهرزاد امیرخانی
قسمتی از ترانه :عاشقتم ولی یه جور خاص /اونجوری که تو دلت
میخواست/کاردادیدستمکههمهمیگن/شدمبیهوشوحواس
چرا االن باید بشنویم؟ محمد علیزاده بعد از چهارماه دوری از
دنیای موسیقی با یک پیام صوتی
به هوادارانش گفت :دارم آماده
می شوم که موزیک های خوب
تولید کنم« .همینی که هست»
قطعه نوستالژیکی است که اگر
عاشق اید ،پیشنهاد می کنیم
آن را بشنوید.

مدیر انتشارات زالل اندیشه گفت :رزمندگان ،شوخیها و
لحظههای شاد بسیاری را با هم و در کنار هم تجربه کردهاند
که ما میتوانیم همه این موارد را به تصویر بکشیم.
به گزارش مهر ،عصمت مرزبان ،مدیر انتشارات زالل
اندیشه است که از سال  1382کار خود را آغاز کرده و
به طور تخصصی به فعالیت در زمینه کتاب های دفاع
مقدس پرداخته است .وی در پاسخ به این که چه شد به
فعالیت در حوزه نشر ،به ویژه انتشار کتاب در زمینه دفاع
مقدس روی آورده است ،می گوید :تازه فارغ التحصیل
شده بودم و به کاری که هم فرهنگی باشد و هم درآمدزا
فکر مــی کــردم؛ ایــن بــود که به نشر روی آوردم و این که
چرا حوزه دفاع مقدس را انتخاب کردم ،این موضوع به
همکاری همسرم با بنیاد حفظ آثــار و ارزش هــای دفاع
مقدس برمیگشت.
به گفته مدیر انتشارات زالل اندیشه ،شرایط اقتصادی و
قیمت کاغذ موجب شده است فعالیت ناشران محدودتر
شود .برای مثال خود او که پیش از این ،حداقل  10عنوان
کتاب در سال منتشر می کرده حاال پنج عنوان منتشر
می کند؛ یعنی حداقل عناوینی که الزم است یک ناشر در
طول سال منتشر کند تا مجوز نشرش باطل نشود.
مرزبان در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت در یک حوزه
تخصصی چون دفاع مقدس ،تعداد مخاطبان را محدود
نمی کند ،می گوید :ما کتاب های دیگر در زمینه مذهبی،
کمک آموزشی و کودک و نوجوان هم منتشر می کنیم اما
فعالیت اصلیمان در حوزه دفاع مقدس است.
به گفته وی مخاطبان ،کتابهایی را در زمینه دفاع مقدس
دوست دارند که به روایت خاطرات کوتاه شهدا و جانبازان
پرداخته و از پرگویی پرهیز کرده است؛ یعنی همچنان
خاطره نویسی را به قالب های دیگر ترجیح می دهند و
طالب ساده نویسی و اختصارند.
مرزبان به جای خالی طنز در ادبیات دفاع مقدس ما اشاره
و بیان می کند :چهره ای که از هشت سال دفاع مقدس در
ذهن مخاطبان و مردم نقش بسته ،بسیار عبوس است؛ در
حالی که رزمندگان ،شوخی ها و لحظه های شاد بسیاری
را با هم و در کنار هم تجربه کردهاند که ما میتوانیم همه این
موارد را به تصویر بکشیم.

...

موسیقی
صدا و سیما از موسیقی فاخر حمایت
نمی کند
کیخسرو پورناظری ،نوازنده تنبور و عضو اصلی گروه
شمس می گوید :جوانان گرایش هایی پیدا کرده اند که
به سود موسیقی کشور نیست و این ضعف صداوسیماست
که از موسیقی فاخر و معنوی حمایت نمی کند و بسیار
آســان پــســنــد و آســان گــیــر ش ــده اس ــت و هــر موسیقی
بی محتوایی را به گوش جوانان می رساند .به گزارش
هنرآنالین ،پور ناظری که داوری بخش موسیقی نواحی
دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جــوان را برعهده
دارد ،درباره کیفیت آثار ارسالی ،گفت :به نظر من اجراها
بسیار خوب بودند .کسانی که قب ً
ال شرکت کرده بودند آثار
قابل قبولی ارائه کردند و کسانی هم که برای اولین بار
آمده بودند به نسبت خوب بودند .او گفت :بررسی های ما
نشان می دهد گروه الف که جوان ترین نوازنده ها را شامل
میشود ،عملکرد بسیار خوبی داشت و همینطور گروه ب
نیز دارای نوازندگان بسیار پرتوان و در حد حرفهای بود.

کنسرت اشکان خطیبی تمدید شد
«ده سال تنهایی» عنوان کنسرت -تئاتر اشکان خطیبی
در نقش کارگردان است که اولین اجرای صحنه خود را
از دی ماه سال گذشته با گروه "راک د پن" در تاالر وحدت
آغاز کرد و به دلیل استقبال مخاطبان چندین سئانس
تمدید شد .این کنسرت قرار بود اردیبهشت نیز اجرا شود
که میسر نشد و برای اوایل مرداد تمدید شد .این کنسرت
 نمایش از اتفاقات حول و حوش زندگی شخصی اینهنرمند تأثیر گرفته و قصه اصلی آن درباره درگذشت یکی
از دوستانش است .او درباره این پروژه پیش از این گفته
بود :یک عشق فیلم تمام عیار سعی دارد زوایای از دست
رفته شخصیتی اش را در قهرمان فیلمهای شاخص سینما
بیابد و خاطرات مشترک مان در فیلم بازی های سال های
دورو موسیقی متن این فیلمها ،به زایش این کنسرت-تئاتر
ختم شده است.

نوای «گل سنگم» و «سلطان قلب ها»
در نیاوران می پیچد
کنسرت پیانوی «جاودانههای پاپ» ،عنوان برنامهای است
با نوازندگی پیام صمیمی و سپهر قاضی به تهیه کنندگی
ادریــس ناصری که در آن به بازنوازی قطعاتی جاودانه
ساخته انوشیروان روحانی چون «سلطان قلب ها» و «گل
سنگم» پرداخته می شود .به گزارش ایلنا ،ناصری که چند
سالی است در کنار فعالیت هایش در زمینه ساز پیانو به
عنوان مدیر برنامه انوشیروان روحانی (آهنگساز و نوازنده
ارگ و پیانو) مشغول به کار است ،گفت :به جد می گویم
پیام صمیمی در حوزه نوازندگی پاپ و سپهر قاضی در
زمینه نوازندگی کالسیک از سطح تکنیکی بسیار باالیی
برخوردارند و حتی باالتر از خیلی از استادان هستند که
به اسم می شناسیم شان .من از این دو عزیز خواهش کردم
برنامهای تدارک ببینند و به این نتیجه رسیدیم که قطعاتی
را انتخاب کنیم که مردم با آنها خاطره دارند و در عین حال
قطعاتی بسیار تکنیکی هستند.
CMYK

