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چهارشنبه از «ایران من»
رونمایی می شود

مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «ایران من» با آواز همایون شجریان و آهنگ سازی سهراب پورناظری ،ساعت  21چهارشنبه  24مرداد در تاالر وحدت
عوامل آلبوم ،مهمانان ویژه و همچنین دوستداران
تهران برگزار میشود .به گزارش هنر آنالین ،در این مراسم که مهدی پاکدل اجرای آن را برعهده دارد،
ِ
هنر نیز حضور دارند؛ همچنین تعدادی از قطعات آلبوم پخش و بعد از آن جلسه پرسش و پاسخ با حضور خواننده و آهنگ ساز اثر برگزار میشود.

...

شفیعی کدکنی

والدیمیر ناباکوف

فیلیپ راث

علی تــرابــی مدیر کــل دفتر
موسیقی وزارت ارشاد ،درباره
روند اداری صدور مجوز آلبوم
«ابراهیم» به مهر توضیح داد:
یک شنبه ،نامه ای برای اولین
بار به دست ما رسید که مبنای
آن ،تقاضای بازبینی در اشعار
این آلبوم بود این در حالی است که تاکنون هیچ موسیقی
از این آلبوم به دست ما نرسیده است .البته ما در این مدت
با آقای چاوشی نشستیم و با هم بستنی خوردیم و در یک
شرایط دوستانه حرف زدیــم .من در این فضا بر اساس
مسئولیت خودم ،سه قطعه ای را که اصالحیه خورده بود،
مجوز دادم و دو قطعه دیگر نیز اصالحاتی دارند که باید
درباره آن اقدامات الزم انجام شود.

جیمز جویس

بستنیخوردیم و3قطعه«ابراهیم» مجوزگرفت

جای کنسرت خیابانی ،کیش نیست

جویس کارول اوتس

...

موسیقی

ناصر رعیت نواز

international@khorasannews.com

فیلیپ راث یکی از بــزرگ ترین نویسندگان معاصر
استفن کینگ وقتی میخواهد کتابی بنویسد ،در طول
یک روز  ۱۰صفحه را پشتسر هم بــدون هیچ وقفهای آمریکاست.
او هم عادت دارد ایستاده بنویسد و هنگام قدمزدن فکر
مینویسد ،حتی در روزهــای تعطیل .بنابراین هر روز
مقدار زیــادی مطلب نوشته شده دارد که این نتیجهای کند .او ادعا کرده است برای هر صفحهای که مینویسد،
پیشبینینشدنی در پی دارد .کینگ یکی از فعالترین ح ــدود یــک کیلومتر پــیــاد هروی مـیکــنــد .او زندگی
شخصیاش را از کارش جدا کرده است و در خانهاش
نویسندگان دوران ماست.
نمینویسد .او یک اتاق کار دارد که خارج از خانهاش
***
ارنست ِهمینگوی در مقایسه با کینگ کمکار بــوده و ساخته شده .راث پشت میزش جایی به دور از پنجره ،می
فقط روزانــه  ۵۰۰کلمه مینوشته است که البته بد هم نشست و کار می کرد تا تمرکزش به هم نخورد.
***
نیست .او صبح زود مینوشته تا از هیجان به دور باشد و
در سکوت و آرامش به کارش بپردازد .مطلب جالب ،این جیمز جویس در میان جماعت نویسندگان بــزرگ
است که همینگوی به خاطر اعتیاد به الکل مشهور بوده اما قرن اخیر ،قد علم کرده است .درحالیکه فعا لترین
نویسندگان ،کارشان را به تعداد کلمات یا صفحات
هیچوقت موقع نوشتن مست نمیکرده است.
خاص محدود میکنند ،این برای او باعث افتخار است
***
والدیمیر ناباکوف که نویسنده رمانهای بزرگی چون که وقتش را با درگیری با جمالت میگذراند .در اینباره
داستان مشهوری وجود دارد که از این قرار است :دوستی
«لولیتا»« ،آتــش رنگ باخته» و «آدا» اســت؛ عــادت داشت
ایستادهبنویسدوتمامنوشتههایشرویفیشهاییاستکه در خیابان از جویس میپرسد :آیا تابهحال روز خوبی در
به او این امکان را میدهد تا وقایع را بدون ترتیب بنویسد و با نوشتن داشتهای؟ جویس با خوشحالی جواب میدهد
جابهجاکردنفیشهابهآنهاهمانطورکهمیخواهد،نظم بله .دوست دوباره میپرسد :در آن روز چقدر نوشتهای؟
و ترتیب دهد .او برای رمان «آدا»یــش بیش از دو هزار فیش جویس میگوید :سه جمله!
***
نوشتهاست.
جــویــس کـــارول اوتـــس گفته کــه نــوشــتـههــایــش به
***
ترومن کاپوتی نویسنده «صبحانه در تیفانی» و «در کمال صــورت دستنویس است و بــرای کــارش هیچ برنامه
جدی نــدارد .او میگوید
خونسردی» ادعــا میکند
تــرجــیــح مــیده ــد صبح
که نویسندهای کامال افقی
قبل از صبحانه بنویسد.
اســت .او میگوید ،هنگام
اوتــس استاد نویسندگی
نوشتنبایدرویتختخواب
خ ــاق اس ــت و میگوید
یا کاناپه با یک سیگار و قهوه
در روزهـــای درســـیاش،
درکنارشدرازبکشد،سپس
بـــه مــــدت ۴۵دق ــی ــق ــه یا
این قهوه جای خودش را با
یـکســاعــت قبل از ترک
چای و چیزهای دیگر عوض
کالس اولــش مینویسد.
میکند تا اینکه روز تمام
در روزهـــــــــای دیـــگـــر،
شــود .او چرکنویس اول و
وقــتــی نــوشــتــنــش خــوب
دومش را با مداد مینویسد،
پیش مـــیرود ،میتواند
بــعــد پاکنویسش را تایپ
س ــاعــته ــا بـــــدون هیچ
میکندکهبایداینکارهمدر
اســتــراحــتــی بــنــویــســد و
رخت خواب و با حفظ تعادل
صبحانهاش را در ساعت
دستگاهتایپرویزانوهایش
 ۲-۳بعدازظهر بخورد.
انجامشود.
ترومن کاپوتی

رضا یاوری

***
گذر نامه باطلم مرا در مرز جا می گذارد
سیم های خاردار خرگوش ها را فراری می دهند
زنان دو رگه ای که هیچ چیز آرامشان نکرد
هیچ چیز
حتی وطنشان
شبیه پارچه ابریشمی در دست سوداگر
به دنیا آوردنش برای معامله
باید کالهم را بردارم
و چند خرگوش را آزاد کنم
بیتا علی اکبری
***
هیچ کس
او را
که در دوردست ایستاده است
بهتر از من
نمی بیند ...
و هیچ کس
او را
که در کنارم قدم می زند
بیشتر از من
واهه آرمن
گم نمی کند . ..
***
تا رو ِز مرگ
فرش بافت و ُگل کاشت
اما هرگز
ی زی ِر پا داشت
ن ه فرش 
ن ه کسی
ش گذاشت.
زار 
ُگل 
ی َبر َم َ
شیر کو بیکس

یادداشت

گروه ادب و هنر -این که هر نویسندهای راه و روش خاص خودش را برای نوشتن دارد؛ مطالعه این روشها
را جذاب میکند .در واقع منحصربهفردبودن این راهها و شیوهها میتواند اثباتکننده این موضوع
باشد که به تعداد نویسندگان این جهان ،راه برای موفقیت وجود دارد .در زیر عادات نویسندگی چند
نویسنده بزرگ را میخوانیم.

ارنست ِهمینگوی

اسب ها در سرم آرامند
اسب ها در دلم غمگینند
اسب ها در میانسالگی زیباترند
سر به هر صدایی نمی چرخانند
و گاهی خیره می شوند
به گیاه عجیبی
که یک بند انگشت
بلندتر از علف ها روییده است.

رازنویسندگان!

استفن کینگ

***

...

نویسندگان بزرگ چه عادت هایی داشتند

لذت شعر
دشوارترین شکنجه
این بود
که ما
یک به یک
به درون خویش
تبعید شدیم...
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انتقاد از وضعیت مقبره پرویز مشکاتیان

«پالت» همچنان می ماند

موسیقی جنوب دارد می میرد

خواننده نباید لهجه داشته باشد

سال  ۹۵عکسی از تبلیغ فروش
چهره ها
شــیــر شــتــر روی تــنــدیــس پــرویــز
شاعر
مشکاتیان بر مــزار او در نیشابور
منتشرشدوحاشیهایرابرایاینمکانرقمزد؛البته
این تبلیغ ،بعدها پاک شد اما حاال بار دیگر پس از
گذشتدوسال،علیرضابدیعشاعرباانتشارویدئویی
تاسف برانگیز از وضعیت کنونی مقبره پرویز
مشکاتیان نوشت «:بارها به مدیران مربوط شهرم
نیشابور،درمراسممختلفگوشزدکردهامکهترتیبی
اتخاذ کنید تا بساط درشکهچیها و شترداران از
آرامگاه مشاهیر نیشابور جمع و به مکان دیگری که
مناسباینکاراست،منتقلشود.دریغکهگوششان
بدهکار نیست.این صحنه دلخراش نتیجه اهمال
مدیرانمربوطاستوتنهاخاصیکشهرنیست».

امــیــد نعمتی خــوانــنــده گــروه
چهره ها
موسیقی «پالت» ،با انتشار متنی
خواننده پاپ
اعالم کرد با وجود جدایی روزبه
اسفندارمز سرپرست و یکی از نوازندگان اصلی این
گــروه ،مجموعه «پالت» همچنان به فعالیت خود
ادامــه می دهد .به گــزارش ایــران آرت ،نعمتی در
متنش نوشت«:روزهای گذشته برای ما روزهای
سختی بود ،به جز مشکالت معیشتی  ،اقتصادی و
فرهنگی که همه درگیر آن ها هستیم ،ما سه نفر طی
جلسات مختلف و بحث های طوالنی بر سر دوراهی
ماندن یا انحالل پالت ،آخر سر به نتیجه رسیدیم .ما
ماندن را انتخاب کردیم ،به پاس زحمات و سختی
هایی که خودمان سال ها متحمل شدیم و محبت
های شما که همیشه دلگرمی ما بوده و هست».

«خالو قنبر راستگو» یکی از بزرگ
چهره ها
خوانان هرمزگان و تنها
ترین شروه
ِ
موسیقی دان
بازمانده نسل «جفتی» خوانهای
جنوب است .او در گفت و گو با موسیقی ما درباره
روزگــار سخت زندگی اش و مرگ آرام موسیقی
نگران
جنوبگفت«:مننگراناینموسیقیهستم،
ِ
این سازهاِ .
تمام این سالها هم موسیقی
خود من در ِ
نوشتم ،هم زدم و هم نواختم؛ اما خیلیهایش را
کسی نشنیده است ،شنیدنشان نیاز به سرمایه و
پول دارد که من ندارم .من به هر که دستم رسید ،این
چیزها را گفتهام .گفتهام خــودم میآیم به این
جوانها درس میدهم ،دوست داشتید ،پولی هم
بدهید؛ پــول هــم نــدادیــد ،بــاز مـیآیــم و آمــوزش
میدهم .گوش کسی اما بدهکار نیست».

مهدییراحیدرگفتوگوبابرنامه
چهره ها
رادیویی « نقطه سرشب» ،از انتشار
خواننده پاپ
آلبومایرانی-عربیاشطیامسال
خبر داد .او گفت« :آلبوم ایرانی-عربی را سعی
میکنیمامسالمنتشرکنیمچوننگاهمبهکارهنر،
کــار عجلهای نیست .هــم اکــنــون روی میکس و
خوانندگی نهایی کار میکنیم» .به گزارش تسنیم،
او خاطرنشان کرد« :در صحبت کردنم لهجه جنوبی
دارم ،چون سعی در حذف آن ندارم اما در خوانندگی
نه! خواننده اص ً
ال نباید لهجه داشته باشد .اگر لهجه
بیاید ،فاز کار عوض میشود و جدیتش را از دست
میدهد .شما وقتی عربی میخوانید نباید لهجه
عربی ،انگلیسی یا فارسی داشته باشید ،خواننده
باید به گویش خودش وفادار باشد».

انتشارآلبوم «اپرای مولوی» توسط ناکسوس
آلبوماپرایمولویبهنامRumi
اثریازبهزادعبدی،توسطیک
کمپانی معتبر جهانی منتشر
شد .این آلبوم توسط ارکستر
ناسیونال اوکراین به رهبری
والدیمیر سیرنکو اجــرا شد و
اپرای عروسکی به کارگردانی
بهروزغریبپورنیزرویصحنهرفتهاست.بهگزارشنوا،بهزاد
عبدی درباره این اثر گفت« :مفتخرم پس از سال ها تالش در
تمامیحوزههایموسیقی،کمپانیمعتبروجهانیناکسوس
()Naxosاپرایمولویرابهنام Rumiدرسطوحبینالمللی
منتشرکرد.آگاهانبهکمپانیهاینشرموسیقیکالسیک،
خوب می دانند که کمپانی ناکسوس یکی از معتبرترین
کمپانی های نشر موسیقی است.خوشحالی من بیشتر از
این که برای خودم باشد ،برای موسیقی کشورم و برای آواز
ایرانی است .آوازی که می تواند دراماتیک باشد و در اندازه
های جهانی در جایگاهی درست و آکادمیک ،رخ بنمایاند.
اینآرزویدیرینهمنبود».

دو سئانس کنسرت در یک روز ممنوع!
دستورالعمل جدید مدیران فرهنگی وزارت ارشــاد در
خصوصممنوعیتاجرایدوسئانسکنسرتیکخواننده
طی یک روز ،در حال تدوین است و برای اجرایی شدن در
نیمه دوم سال  ،97به زودی ابالغ میشود.
بر اساس این دستورالعمل که توسط کارگروههای مختلف
در وزارت ارشاد در دست تدوین است و برای بررسی هر
چه بهتر آن ،از برخی تهیهکنندگان موسیقی و فعاالن این
حوزه نیز مشورت و نظرخواهی شده است ،یک خواننده یا
گروه موسیقی نمیتواند در یک روز ،بیشتر از یک سئانس،
اجــرای زنــده را روی صحنه ببرد .ایــن دستورالعمل به
منظور باال بــردن سطح اجراهای زنــده در کشور تهیه و
تدوین شده است .به گزارش موسیقی ما ،با توجه به قیمت
باالی سالنهای کنسرت ،در صورت تکسئانسه شدن
ت در ایران
کنسرتها ،بدونشک وضعیت برگزاری کنسر 
با چالش بزرگی روبهرو و احتما ًال تأمین هزینههای برگزاری
یک کنسرت ،موضوع اصلی تهیهکنندگان خواهد شد.

...

...

معرفی کتاب

هنری

ماجرای پیچیده یک نخل ساده

هنرنمایی روی تونلهای کشف شده از شورشیان سوری

گروه ادب و هنر -پری آبوآتش به خیال آن که دو انسان شأن نزول آیات است .یکی از بهترین راهها برای نزدیکتر
را از رفتار زشت خود ،آگاه کند باعث اتفاقات تلخ زیادی کردنمخاطببهمفاهیمقرآنی،نشاندادنشأننزولآیات
است.اتفاقیکهدراینکتابافتادهونسبت ًا
میشود .اتفاقات تلخی که آخرین آنها
همدرجایخودقرارگرفتهاست.
دامنگیر خودش میشود .پرهای زیبای
نخلستانی ا ز فانوس
اما با تمام این نکات مثبت« ،نخلستانی از
پری در آتش خشم میسوزند و او به زمین
فانوس» در زمینه ویراستاری آنطــور که
هبوطمیکند.هزارانسالآنسوتربرروی
بایدوشایدخوبکارنشدهاست.
زمین خاکی ،پری زمینی اسیر حرامیان
مهمترینویژگیفضایکتاب«نخلستانیاز
شده است اما ابودحداح سر می رسد و او را
فانوس» نشان دادن واقعیتهای اسالمی
نجاتمیدهد.گرچهابودحداحنمیداند،
اســت .در فضای فکری غربی مفاهیمی
غزاله-اینپریزمینی-قراراستباعشق
مانند جــن ،پــری ،فرشته و امثال آنها
خوداورابسوزاند.
مفاهیمی انتزاعی و زاییده قدرت خیال
در کنار مــاجــرای عاشقانه ای کــه بــرای
نویسنده:
انسانهستندامادرسپهراندیشهاسالمی،
شخصیت اصلی داستان رخ میدهد و
سیدحسینامیرجهانی
این موجودات هیچ نسبتی با خیال آدمی
پیشرانموتورقصهاست،تردیدهایدینی
ناشر:
نــدارنــد و مخلوقاتی هستند همچون
نیزبهکالبدشخصیتاصلیداستاناضافه
نشرجمکران
دیگر مخلوقات الهی .آنها ویژگیهای
میشود.یکیازاتفاقاتخوبیکهدرفضای
تعدادصفحه:
مخصوصبهخودرادارندوهرکدامنسبتی
ادبــیــات داستانی دینی رخداده است،
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مشخصباجانشینخدابرزمیندارند.
استفادهدرستوبهجاازعنصرتردیداست.
قیمت:
سید حسین امیرجهانی از همین ویژگی
عنصرتردیدنهتنهافضایملموستریبرای
 7.000تومان
استفاده کرده و بخشی از فرهنگ شیعی
مخاطبایجادمیکندوباعثمیشوداوبا
بزرگیوبزرگواریپیامبر(ص)واهلبیتش
شخصیتهابهترهمذاتپنداریکندبلکه
را برای مخاطب روایت کرده است .این اتفاق ،ظرفیت
منجر به تکامل شخصیت در سفر قهرمانانهاش میشود.
حتی اگر مانند ابودحداح سال های متمادی در مدینه ادبیات داستانی را درزمینه ادبیات ژانری نشان میدهد.
اینکهمفاهیمدینینهمشمولزمانونهدرمکانخاصی،
ساکنباشدوجزباغشچیزدیگرینبیند.
درکنارقصهنسبت ًاخوبیکهمیخوانیمبابسیاریازمفاهیم محبوس می شوند .اگر از فنهای قصهگویی بهخوبی
دینینیزروبهرومیشویم.وجودموجوداتماوراءالطبیعه ،استفاده کنیم ،میتوانیم از این موضوعات بهراحتی بهره
اولین آنهاست که همان ابتدا آن را ذکر کردم .نکته دیگر ببریم.

ما هها بعد از پایان حضور شورشیان مسلح در غوطه
شرقی دمشق در پی عملیات ارتــش سوریه ،اکنون
یکی از تونلهای حفر شده شورشیان به فضایی برای
هنرنمایی هنرمندان مجسمه ساز تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) ،گروه موسوم به «آرام» متشکل از  ۱۸هنرمند
مجسمهساز  ،جذب کار «مهند معال» همکار خود شدند
که از یک سال و نیم پیش ،کندهکاری روی دیوار یکی از
تونلهای کشف شده از شورشیان مسلح در محله جوبر
در شرق دمشق را آغاز کرد.
معال گفت ،مواد استفاده شده در مجسمه سازی در
تونلها ،نوعی خاک سختتر از شن و نر متر از سنگ
است.
بعد از بازپسگیری غوطه شرقی دمشق توسط ارتش
سوریه ،معال دریافت توسعه کارش نیاز به همکاری با

هنرمندان دیگر دارد لذا با  ۶۰مجسمه ساز دیگر از
طریق شبکههای اجتماعی ارتباط برقرار کرد و با ۱۸
تن آن ها گروهی را تشکیل داد که این گــروه شامل
دانشجویان هنرهای زیبا و هنرمندان پیکرتراش است.
آن ها با استفاده از تاریخ باستان و جدید سوریه ،در
تونلی در جوبر به مدت  ۲۰روز شروع به مجسمه سازی
کردند.

ماجراازلغوکنسرتهمایونشجریانوسیروانخسرویدر
میانههایتیرماهامسالشروعشد.همایونوسیروان،دلیل
بودنحالمردموبدبودناوضاع
لغواینکنسرتهاراناخوش ِ
اقتصادی بیان کردند .اما بسیاری ،این دلیل را نپذیرفتند و
اعتقادداشتندکهآنهانتوانستندبلیتهایشانرابفروشندو
بودنحالمردمواوضاعبداقتصادی
بههمیندلیل،ناخوش ِ
را بهانه ای برای لغو کنسرت هایشان اعالم کرده اند .مردم
زیادیمعتقدبودندکهدرچنینروزگاریکهحالمردمازنظر
اقتصادیخوبنیست،بایددرکنارمردمماندنهاینکهاجراها
رالغوکرد.بههرروی،همایونشجریانبرایهمراهیبامردم
و پایان دادن به حاشیهها اعالم کرد که حاضر به برگزاری
کنسرتخیابانیرایگاناست.کنسرتیکهمیتواندهزاران
مردمانتهرانوسایرشهرهارا ِ
گردهمجمعکندولحظه
تناز
ِ
هایشادیرابرایآنهابهارمغانبیاورد.
بعدازهمایونشجریان،بیشترخوانندههاتمایلخودرابرای
اجرایکنسرتخیابانیاعالمکردندتاجاییکهاستادشهرام
ناظری هم پیشنهاد وسوسه انگیزی برای ورزشگاه آزادی
مطرحکردوگفت«:ورزشگاهصدهزارنفریآزادیرادراختیار
مابگذارندتاباهمراهیگروههایموسیقیدیگر،برایمردم
کنسرترایگانبرگزارکنیم».
اماخبرهاحاکیازامضایتفاهمنامهایبینمعاونتهنری
ارشاد و سازمان منطقه آزاد کیش بود و بنا بر این تفاهم نامه،
قراراستکنسرتهایخیابانیدرکیشبرگزارشود.شاید
خیلیهاازاینکههمکنسرتخیابانیبرگزارمیشودوهم
منطقهآزادکیشرونقمیگیرد،خوشحالباشندامایادمان
اقتصادی امروز ،نیاز به برگزاری چنین
نرود که در شرایط
ِ
کنسرتی در بین قشر ضعیف جامعه احساس می شود ،نه
عده ای که توان خرید بلیت کنسرت را داشته و برای سفر به
کیش هزینه چند میلیونی بلیت پرواز و رزرو هتل را پرداخت
کردهاند.هرچندبرپاییکنسرتخیابانیدرکیشمنافاتی
بابرپاییکنسرتخیابانیدرتهرانودیگراستانهاندارد.
بودن مردم کنار هم برای ساعاتی ،آن هم به بهانه موسیقی
ملی ایران و البته شاید کمی هم موسیقی پاپ ،میتواند بار
دیگراتحادوهمدلیوهمراهیرادرمیانمردمتقویتکند.
در واقع کنسرت خیابانی برای عالقهمندان به موسیقی،
چیزی شبیه یک رویاست؛ رویایی که در کشورهای پیشرفته
خیابانی
بهخاطرهتبدیلشدهاست.بایددیدباالخرهکنسرت
ِ
شهرامناظری،همایونشجریانو...برگزارخواهدشدیااین
که این انتظار همچنان برای سالهای آینده هم باید ادامه
داشتهباشد.
بههرحالباتوجهبهواکنشهایزیادیکهخواستاربرگزاری
کنسرتهای خیابانی بودند ،باید منتظر ماند و دید که عزم و
ارادهسازمانهایمربوطوخوانندههایبزرگبرایبرگزاری
بزرگییککنسرتخیابانیبرایقشرکمدرآمد
رویدادیبه
ِ
جامعهچقدراست؟

...
ادبی

جمالزاده اولین داستانش را چطور نوشت؟
عــلــی ده ــب ــاش ــی در شب
« محمد علی جمالزاده» ،از
خاطره هایش از او گفت .به
گــزارش ایسنا ،جما لزاده
خـــــود بـــــــرای ده ــب ــاش ــی
چــگــونــگــی نــوشــتــه شــدن
اولــیــن داستانش «فارسی
شکر است» را در همان آپارتمان برلین تعریف کرده که
«چهارشنبه شبها دور هم جمع میشدند و به نوبت هر
کس چیزی میخوانده تا اینکه نوبت به جوانترین عضو
گروه یعنی جما لزاده میرسد و او که نمیدانسته در
جمع این انسانهای بزرگ چه بخواند اولین داستانش
را که نوشته ،میخواند و در کمال ناباور یاش مطبوع
طبع آنان قرار می گیرد و از همان شب مهر نویسندگی بر
سرنوشت او زده میشود» .جالب آن که بعد از چند دهه،
وقتی دهباشی در آلمان به همان آدرس میرود ،می بیند
آن آپارتمان هنوز وجود دارد.

ترجمه دیوان شاعر معاصر حافظ به انگلیسی
پــل اســمــیــت ،شــاعــر و شرق
شناس استرالیایی ،غزلهای
جهان ملک خــاتــون ،شاعر
فــارس ـیگــوی قــرن هشتم و
معاصر حافظ را به انگلیسی
ترجمه و منتشر ک ــرد .این
کتاب بــا عــنــوان «غــزلهــای
ملک خاتون ،شاعر صوفی و دوست حافظ» به چاپ رسید.
جهان ملک خاتون ،شاعر فارسی قــرن هشتم و دختر
مسعودشاه اینجو ،حکمران فارس بود .دیوان جهان ملک
خاتون با بیش از  15هزار بیت ،تقریبا چهار برابر دیوان
حافظ و از لحاظ کمی و کیفی بزرگترین دیوانی است که
از زنان شاعر قرنهای گذشته در تاریخ ادبیات فارسی به
جا مانده است .ترجمه اسمیت از دیوان حافظ به عنوان
یکی از زیباترین و نزدیکترین ترجمهها به روح اشعار حافظ
شناخته میشود.

فرخزاد؛ آخرین آرمیده در ظهیرالدوله
در کتاب «ظهیرالدوله برگی شنیدنی از تاریخ موسیقی
ایرانی» از علیخان ظهیرالدوله وزیر تشریفات ناصرالدین
شاه ،آرامگاه ظهیرالدوله و موسیقی دانانی که در آن باغ
آرمیدهاند ،نوشته شده است .به گزارش ایبنا ،محمدجواد
واسعی نویسنده این کتاب می گوید «:طبق اسناد آخرین
فردی که در این باغ دفن شده فروغ فرخزاد است .منش و
رفتار ظهیرالدوله باعث شد تمام بزرگان از تمام فرهنگها
و شغلهای آن زمان به خواست و وصیت خودشان در این
آرامگاه دفن شوند .کتاب را به گونهای نگارش کردم که
انتهای هر مطلب با مطلب بعدی آن ارتباط داشته باشد.
یعنی در انتهای هر بخش ،فرد نام برده شده شاگرد یا استاد
بوده که در بخش بعدی به آن پرداخته شد ه است».
CMYK

