ادبیات وهنر
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« منشاء » رکورد فروش
هری پاتررا شکست

کتاب «منشاء» نوشته دن براون نویسنده مشهور آمریکایی توانست رکورد فروش در یک هفته را بشکند .این عنوان پیش از این در اختیار رولینگ نویسنده مجموعه
هری پاتر بود .به گزارش ایبنا،کتاب نماد گمشده دن براون در سال  2009توانست عنوان پرفروشترین کتاب در یک روز راکسب کند .این کتاب در اولین چاپ
5میلیون نسخه فروش کرد .کتاب منشاء با رکورد فروش بیش از 20هزار نسخه در یک هفته توانست رکورد فروش کتاب را از نوشتههای رولینگ پس بگیرد.

...

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت
بسیار بود رود در آن برزخ کبود
اما دریغ زهره دریا شدن نداشت
در آن کویر سوخته ،آن خاک بی بهار
حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت
گم بود درعمیق زمین شانه بهار
بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت
دلها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ
آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت
چون عقدهای به بغض فرو بود حرف عشق
این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت

...

گفت و گو با « مجیدرضا فکری»روزنامه نگار و عکاس ،به مناسبت روز جهانی عکاسی

لذت شعر

یادداشت

یک عکاس نگاه نمی کند  ،می بیند!
اکرم انتصاری -ظاهر ًا عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ در دو مرحله .نخست؛ یافتن سوژه و
سپس ثبت و ضبط آن با دوربین عکاسی و پایدارکردن آن .ولی موضوع به این سادگی ها هم نیست.
عکاس باید فردی خالق و دارای ذوق هنری باشد و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند .همچنین او باید
دید قوی داشته و با دقت زیاد جزئی ترین موارد را مشاهده وسوژه ها را شکار کند .اگر از من می پرسید
یک عکاس باید آن گونه به دنیا و جزئیاتش بنگرد که کودکی سه ساله می نگرد .این ها بخشی از کتاب
«ترفندهایی برای عکاسی زیباتر» از مجیدرضا فکری دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی از دانشگاه عالمه طباطبایی است .او متولد اردیبهشت  1348است و از  15سالگی عکاسی را

سلمان هراتی

***
هر شب که میخواهم بخوابم
یگویم
م 
صبح که آمدی با شاخهای گل سرخ
وانمود میکنم
هیچ دلتنگ نبودهام
صبح که بیدار میشوم
یگویم
م 
شب ،با چمدانی بزرگ میآید
کیکاووس یاکیده
و دیگر نمیرو د
***
مبر پای قمار عشق ای دل-باز -هستت را
ندارم بیش از این تاب تماشای شکستت را
مشو مبهوت گیسویی که سر رفته است از ایوان
که ویران می کند این «نقش ایوان»« ،پای بست» ات را
همیشه گریه راه التیام زخم هایت نیست
کدامین آب خواهد شست داغ پشت دستت را؟!
تو خار چشم بودی قلعه یک عمر پا برجا
که حاال شهر دارد جشن می گیرد نشستت را
تو دل بستی به معشوقی که خود معشوق ها دارد
رها کن ای دل غافل خدای بت پرستت را...
حسین زحمتکش
***
نه راه به جایی ،نه پناهی ،نه امیدی
چون قفل زبان بسته به دنبال کلیدی
سرگشته ازین بازی بی فایده ای دل
سربازی و تا خانه آخر نرسیدی
سهم تو ازین سال پر از حادثه روزی است
چون ماهی قرمز وسط سفره عیدی
بی حاصلی از برزخ سی سال تکاپو
نه طالع نحسی  ،نه سرانجام شهیدی
بگذار در آغوش تو ویران شوم امروز
بی فایده است از تو تقاضای جدیدی
عبدالجبار کاکایی

ایــن روزهـــا از هــر چند نــفــر ،یکی دوربــیــن
دیجیتال دارد و تعداد کسانی که خودشان را عکاس
می دانند هم افزایش یافته است .با وجود این ها ،چطور
می توان عکاس خوبی شد؟

به این تعداد ،دوربین گوشی های تلفن همراه را هم
اضافه کنیداما هر فردی که یک ساز دارد ،موسیقی دان
خوبی نمی شود و کسی به صرف داشتن یک دوربین
دیجیتال عالی ،هم عکاس نمی شــود .در درجــه اول
عکاس به معنای واقعی کلمه کسی اســت که دانش
تخصصی عکاسی داشته باشد .دوم این که ذوق و قریحه
عکاسی و از همه مهم تر اخالق حرفه ای داشته باشد.
عکاسی به طور عام ،هم شم هنری می خواهد و هم یک
شم اختصاصی به معنای خوب دیدن .این خوب دیدن با
اتفاقی که بین مردم عادی می افتد ،تفاوت دارد .مردم
عادی نگاه می کنند اما یک عکاس می بیند.در واقع سوژه
یک رویداد خاص و ویژه نیست .همیشه ،همه جا معجزه
هایی هست برای دیدن.
تفاوت شان در چیست؟

نگاه کــردن یعنی چشم شما یک چیز را می بیند مثل

...

نشست رسانهای هشتمین جشنواره بینالمللی «دف نوای
رحمت» ،دیروز با حضور بیژن کامکار و تعدادی از مدیران
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد .بیژن
کامکار ،مدرس و هنرمند شناخته شده عرصه دف نوازی
در این نشست گفت «:بسیار خوشحالم این ساز چندی قبل
توسط بنده به موسیقی ایران برگشت و نه تنها جای هیچ
سازی را تنگ نکرد بلکه به کمک سازهای کوبهای دیگر آمد
و راه را برای معرفیشان هموار کرد».
به گزارش مهر ،او اضافه کرد« :دف ،ساز شایستهای در
آنسامبل ایرانی است و من همیشه گفتهام باید به این
ساز بیشتر از این ها توجه کرد .من بر این باورم این ساز
فاصله چندانی با جهانی شدن ندارد و تعجب نکنید که
روزی صدای این ساز را در ارکستر سمفونیک اروپایی
بشنوید.
من به خاطر دارم زمانی که همراه با استاد شهرام ناظری در
کشور فرانسه به معرفی ساز دف میپرداختم ،هنرمندان و
مخاطبان آن جا با چه شور و اشتیاقی از صدای آن استقبال
کردند .ساز دف یک ساز بسیار زیباست که باید بیشتر و بهتر
از این ها به آن توجه کرد.

وجود دوربین های دیجیتال و همراه ،لزوما
آسیب زاست؟

در این رونــد ،الزمه به تکامل رسیدن کاربر و مخاطب
عبور از دوران گذار است .ما هم در دوران گذار استفاده
از شبکه هــای اجتماعی هستیم .ایــن دوران در همه
کشورهای جهان آسیب هایی داشته است و نباید چندان
طوالنی شود چون در این صــورت آسیب ها تصاعدی
افزایش می یابد .نگرانی ما این است که در کشورمان،
این دوران گذاردر حال طوالنی شدن است .کاربر یاد

دو حالت ذاتــی و
اکــتــســابــی وجــود
دارد .اکتسابی
به معنای ایــن که
بـــه مــــرور زمــــان،
هــمــزمــان بــا رشد
و تکامل خودتان
ایـــــــن حــــــس را
پــــــــــــرورش مــی
دهــیــد .در حالت
ذاتــی هــم کــه این
ذوق در وجودتان
اســت .جالب این
که همیشه فردی
کــــه شــــم هــنــری
را اکــتــســابــی در
خودش به وجود می آورد ،یک قدم عقب تر از کسی است
که هنر در ذات اوست .چون او اول فکر می کند ،بعد می
بیند اما کسی که هنرمند ذاتی است ،از همان ابتدا می
بیند .او به این نوع نگاه عادت دارد.
هم فرصت است و هم تهدید .فرصت از این جهت که
خیلی از صحنه های خوب و تکرارنشدنی در محیط
پیرامونی ما نادیده نمی ماند و از بین نمی رود چون
همیشه کسی هست که از آن جا عبور کند و آن را به
صــورت فیلم یا عکس ثبت کند .تهدیدش کجاست؟

اخبار موسیقی
دف فاصله ای تا جهانی شدن ندارد

اتفاقات روزانــه ای که از صبح تا شب با آن مواجه ایم.
خیلی چیزها را نگاه و بالفاصله رهایش می کنید .در نگاه
کردن ،مکان ،جزئیات ،زیبایی و ویژگی های خاصی که
باعث می شود آن را از دریچه یک معجزه ببینید،وجود
نــدارد.در واقع نگاه کردن فقط کسب اطالعات کلی،
سطحی و عمومی است که به سرعت از بین می رود .دیدن
دقیقا برعکس است .یعنی جذب ودرک همه کائنات و
محیط به این معنی که همه چیز را با همه جزئیات و زیبایی
هایش می بینید.
چطور می توان نگاه کردن را به دیدن تبدیل

یوسف بینا

international@khorasannews.com

با دوربین لوبیتل  2برادرش شروع کرده و بعد از آن در کنار روزنامه نگاری مشغول عکاسی است .عکس
های فکری در مسابقات عکاسی داخلی و بین المللی زیادی مفتخر به کسب مقام های متعدد شد؛ از جمله
کسب مدال طالی مسابقه عكاسی بین المللی " "Asahi Shimbonژاپن  ،2007دریافت جایزه ویژه انجمن
عكاسی رومانی در مسابقه و نمایشگاه بین المللی عكاسی  2011 Carol Popرومانی ،عكاس پنج عكس
برتر پذیرفته شده درمسابقه عكس "  "Alethaniقطر  2008و عکاس پذیرفته شده در جشنواره های
عکاسی ایتالیا ،کانادا ،بلغارستان و آمریکا .گفت و گویمان با او درباره سندروم عکاس نماها و روش های
عکاسی بهتر را در ادامه می خوانید.

این که هنر ،تکنیک و احساس عکاسی به شدت تنزل
پیدا می کند و نگاه عکاس بین عکس های کم ارزشی
که به تعداد خیلی خیلی زیاد به تولید انبوه می رسد،
رنگ می بازد .االن در شبکه های مجازی به خصوص
در اینستاگرام محور همه چیز عکس است اما چه تعداد
عکس را باید دید که از بین آن ها ،یک عکس واقعی و به
معنی واقعی کلمه عکس باشد.
تهدید بعدی این است که یک عکاس حرفه ای ،قائل به
یک امر مهم به نام اخالق حرفه ای است .عکاس نماها به
این اخالقیات هیچ تعهدی ندارند .حریم خصوصی افراد
را رعایت نمی کنند .احساسات مخاطب برایشان مهم
نیست .در صورتی
کـــه یـــک عــکــاس
حرفه ای می داند
که مخاطبش یک
سری عکس ها را
نباید ببیند یا نباید
از بعضی موضوع
ها عکس بگیرد.
ما این جا پاپاراتزی
نـــــداریـــــم چـــون
اخـــاق ایــرانــی و
اسالمی مــان این
اجازه را به ما نمی
دهد .عکاس نماها
به ایــن اخالقیات
تعهدی ندارند.

کرد؟

11

بــا وجــود شبکه ای مانند اینستاگرام که
دسترسی به آن آسان است و عکس محور بودن آن،
ایجاب می کند که عکاس نماها بیشتر شوند ،چطور باید
جلوی پیشرفت این پدیده را گرفت؟

نگرفته از هر چیزی نباید عکس بگیرد و هر روز همه را از
کارهای خصوصی و روزمره اش مطلع کند .این افزایش
بیش از حد کمیت ،باعث کاهش بیش از حد کیفیت
شده است .واقعیت این است هر فردی باید از خودش
شروع و از کمیت کم کند و بر کیفیت بیفزاید .اگر الیکی
در اینستاگرام گرفتید ،لزوما به معنی عکس خوب بودن
نیست ،این یک بده و بستان بین فرد و مخاطبش است.
کنیم؟

در آخــر ،چه چیزی را نباید ســوژه عکاسی

درد مردم و موجودات نباید صرفا سوژه ای شود برای
رسیدن به شهرت .رسانه پنج وظیفه دارد که یکی از آن
ها اطالع رسانی است اما اگر نه برای اطالع رسانی بلکه
برای جشنواره ،جایزه و شهرت به دنبالش باشید ،این یک
جنایت است .جنایتی که در آن درد را سوژه جایزه کرده
اید .یک عکاس خوب با دردو دردمند زندگی می کند.
درد را می چشد و بعد اطالع رسانی می کند آن هم در
جهت اصالح امور و کاهش دردها.

رئیس جمهور فرانسه عاشق سعدی بود

آلبوم چاوشی 5،شهریور منتشر می شود

ایراد ترانه چاوشی را تکذیب می کنم

مرادی کرمانی نامزد جایزه مروج کتاب

اسماعیل آذر ،پژوهشگر و شاعر
چهره ها
گفت«:در سال  1643میالدی
شاعر
پس از ترجمه گلستان سعدی
توسط «آندره دوریه» برای اولین بار ،این ترجمه
اروپا را تسخیر کرد تا اندازه ای که رئیس جمهور
فرانسه نام سعدی را روی خود گذاشت و «سعدی
کارنو» لقب گرفت و پاره ای از مسائل تربیتی و
اخالقی منشور سیاسی آن روزگار کشور فرانسه،
بــرگــرفــتــه از همین تــرجــمــه شـــد» .او بــه ایــرنــا
گفت«:شعر در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد
و خاص انسان اســت ،در همه جای دنیا شعر را
دوست دارند اما ایران مهد شعر ،فرهنگ  ،حکمت
و هنر است .شعر غیر سنتی امروز اگر خوب باشد
هیچ ایرادی بر آن نیست ،فقط باید دارای پشتوانه
باشد».

سیدهادی حسینی درباره زمان
چهره ها
انتشار آلبوم خبرساز «ابراهیم»
خواننده پاپ
گــفــت« :هــمــیــن االن جلسه
هماهنگی پخش آلبوم به اتمام رسید و تاریخ پنجم
شهریور برای انتشار این اثر تعیین شد .البته با
شرایطی که در کشور وجود دارد و برخی اتفاقات،
احتمال دارد یک روز هم عقب بیفتد و آلبوم تا
تاریخ ششم شهریور به همه مناطق ایران برسد.
ولی همه سعی ما بر این است که در کوتاه ترین
زمان ممکن ،نسخه فیزیکی آلبوم به کل ایران
برسد» .تهیه کننده آلبوم «ابراهیم» به موسیقی ما
گــفــت «:پــس از فــــراز و نــشــیــب هـــای زیــــاد از
دوستداران این خواننده میخواهم که برای حفظ
حقوق مولفان اثر ،این آلبوم را به صورت اورجینال
تهیه کنند».

چهارشنبه گذشته ،محمد علی
چهره ها
بهمنی ،شاعر و رئیس شــورای
شاعر
شعر و ترانه وزارت ارشاد ،درباره
ایرادات شعر آلبوم «ابراهیم» محسن چاوشی به ایرنا
توضیحاتی داد .او گفت«:چند واژه در این ترانهها
مشکل عریانی دارد ،مانند "آغوش" که ممنوع است.
تا جایی که بهخاطر دارم ،کلمات سیاسی نبوده
است» .حال با گذشت چند روز از این گفت و گو،
محمد علی بهمنی این ایرادات را رد کرد و نوشت«:
من یک بار از ترانه آقای چاوشی ایراد گرفته ام -آن
هم به خاطر جایگاه شاعر گــران قدرش(حسین
صفا) ،عزیزی که ارزش ترانه هایش را می دانید .آن
هم با بهره گیری"-ببخشید" از ضرب المثلی که
هوشمندان ترانه و
انتشار جبری اش ،ریشخندی به
ِ
صدای باارزش است».

هوشنگ مرادیکرمانی به عنوان
چهره ها
نویسندهکتابکودکونوجواندر
نویسنده
بـــخـــش پــــــروژههــــــای تـــرویـــج
کتابخوانی و کتابخانههای سیار روستایی کانون
پرورشفکریبهعنواننامزداینجایزهدرسال۲۰۱۹
همچون سال گذشته انتخاب شد .جایزه جهانی
آسترید لیندگرن ،بزرگترین جایزه جهانی ادبیات
کودکونوجوانپسازجایزههانسکریستیناندرسن
است .به گــزارش ایسنا ،هدف از اهــدای این جایزه
تقویت و باال بردن کیفیت ادبیات کودک و نوجوان و
همچنین باال بردن حقوق کودکان در جهان است.
تمعرفینامزدهایجایزهسال ۲۰۱۹راازایران،
هیئ 
کانون پرورش فکری  ،شورای کتاب کودک ،موسسه
پژوهشی تاریخ ادبیات کودک و انجمن نویسندگان
کودکانونوجوانانتشکیلمیدهند.

زیبایی در بستر فاجعه
واقعهبیستوهشتممرداد 1332وشکستدولتملیدکتر
محمد مصدق با کودتای دولتهای آمریکا و انگلیس ،تنها
یک واقعه سیاسی در کتابهای تاریخ معاصر ایران نیست
بلکه واقعهای است که از جوانب گوناگون بر تاریخ اجتماعی
وفرهنگیمعاصرتاثیرگذاشتهویکیازمهمترینجوانباین
تاثیرگسترده،شعرمعاصرایراناست.
ادبیات فارسی و بهویژه شعر فارسی در تاریخ طوالنی و
درخشانخود،مصادیقبسیارزیادیمبتنیبرتاثیرپذیریاز
وقایعمهمتاریخایرانداردوبهعبارتدیگر،هیچواقعهتاریخی
مهمی نبوده است که تاثیر مستقیم یا دستکم غیرمستقیم
بر شعر فارسی نداشته باشد .برای نمونه ،میدانیم که واقعه
دهشتناکحملهمغولونابهسامانیهایسیاسیواجتماعی
پس از آن ،یکی از مهمترین عوامل اجتماعی منجر به تقویت
عناصر عرفانی در جامعه ایران بوده و در دوران تلخ و تاریک
قرنهایهفتموهشتمهجرییعنیپسازویرانیایراندرپی
حمالتمغولوتاتار،شاعرانبزرگیهمچونسعدی،مولوی
وحافظازمیاناینجامعهسربرآوردندوسهتنازبزرگترین
شاعرانجهانلقبگرفتند.
ماجرایبیستوهشتممرداد 1332نیزاگرچهدرنفسخود،
خاطرهایتلخازدخالتسلطهگرانبیگانهدرسرنوشتملت
ما دارد اما بعدها بخشی از درخشانترین صفحات کتاب
شعر معاصر ایــران از نظر ارزش هنری را رقم زده است ،با
اینکههمینصفحاتدرخشان،راویتلخترینسخناناندو
بهعبارتی،مفهوم«زیباییدربسترفاجعه»درچنانوضعیتی
مصداقیافتهاست.
بیشتر پژوهشگران عرصه شعر معاصر ،دهه های  30و 40
شمسی را دوره شکوفایی شعر معاصر ایران دانستهاند البته
در این دو دهه ،شعر نو به پختگی رسیده و دورههای آزمون و
خطا را پشت سر گذاشته بود .با این حال ،از آنجا که بیشتر
شاعران معاصر ایران در مقام روشنفکران حساس در برابر
جامعه به نهضت ملی دل بسته بودند و دولت دکتر مصدق را
دولتآرمانییادستکمشبهآرمانیخودمیدانستندودرپی
کودتاوشکستنهضتملی،همهآرمانهاوآرزوهایخودرا
نقشبرآبمیدیدند،راویانصادقودرعینحالتلخکامی،
برای این دوران تیره و تار بودند و شعر خود را به روایت این
شکستبزرگاختصاصدادند.
شایدشاخصتریننمونهدراینمیان،مهدیاخوانثالثباشد
که مهمترین و زیباترین سرودههایش بهطور مستقیم تحت
تاثیر این شکست است و بهجرئت میتوان گفت بعد از این
واقعه،حتیجهانبینیاونیزتغییرکردبنابراینهیچشعری
نسرودکهبهنحویازتاثیراینشکستبرکناربماند.
سهمجموعهشعر«زمستان»«،آخرشاهنامه»و«ازایناوستا»
همگی تحت تاثیر چنین فضایی سروده و منتشر شدهاند.
در هر کدام از این کتابها نیز شعرهایی هست که مستقیم
روایتگر شکست نهضت ملی ،البته با زبانی هنرمندانه
و رمــزی اســت .شعر «زمستان» (سالمت را نمیخواهند
پاسخ گفت ،)...شعر «آخر شاهنامه» (این شکستهچنگ
بـیقــانــون )...و شعر «قصه شهر سنگستان» (دو تا کفتر
نشستهاندرویشاخهسدرکهنسالی)...راکهدراینکتابها
منتشر شدهاند و از مهمترین شعرهای اخوانثالث هستند،
نمیتوان بدون آگاهی از وضعیت تاریخی آن دوران خواند و
بهجوانبآنپیبرد.
البته شاعران معاصر دیگر نیز از هر دو شاخه شعر نو و شعر
سنتی ،بخش اعظمی از شعرهایشان را در چنین فضایی و
تحت تاثیر چنین وضعیتی البته با زبان و شگردهای هنری
ویژهخویشسرودهاند.
دراینجاوپسازذکراینمقدمهطوالنی،بایدگفتکهشاید
وجه شاخص دوران درخشان شعر معاصر ایران در مقایسه
با شعر امروز و این سالها همین است که در آن روزگار شعر
بهعنوان یک کاالی تزیینی و فانتزی شناخته نمیشد بلکه
بخشمهمیازفرهنگجامعهبودکهدرتاثیرپذیریازمسائل
مردممیتوانستبرآنهانیزتاثیربگذاردومرهمیبربخشی
ازدردهایجامعهباشد؛کارکردیکهمتاسفانهدرشعرامروز
بسیار کمرنگ شده است .البته رشد رسانههای جمعی و
فضای مجازی ،یکی از علتهای اصلی این کمرنگشدن
است اما بهنظر میرسد حساسیت اجتماعی شاعران و
احساس رسالت و مسئولیت در برابر جامعه و استفاده از
شعر برای همدردی با مردم در مسائل مختلف ،دیگر امروز
خریداریدرمیانبسیاریازشاعرانندارد.
یادمان نــرود که همچنان «شعر» مهمترین هنر ایرانی و
شاخصترین شاخصه فرهنگی ما فارسیزبانان است و در
هرسبکوشیوهایسرودهشود،بهتاریخخواهدپیوستودر
برابرپرسشهایتاریخ،پاسخگوخواهدبود.
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