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شاهنامه خوانی شهرام ناظری
برای یک پویانمایی

ایسنا -شهرام ناظری اشعاری از شاهنامه فردوسی را به آهنگ سازی فرید الهامی و سرپرستی کریستف رضاعی برای تیتراژ پایانی پویانمایی سینمایی «آخرین داستان»
به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر و تهیهکنندگی احسان رسولاف خواند .از این پویانمایی برای نخستینبار در ایران در بخش سینمای ملی و بخش بینالملل
پویانمایی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رونمایی خواهد شد.

...
اخبار

پیشنهادبیژنکامکاربرایبهبودحالجامعه
بــــیــــژن کــــامــــکــــار ،نــــوازنــــده
سرشناس دف در گفتوگویی با
ایسنادربارهتاثیرموسیقیدربهبود
حال جامعه گفت :موسیقی خیلی
میتواند در بهتر شدن حال مردم،
نقشآفرینی کند .موسیقی بیان
احساسات زیبا و پاک انسانی است .به تعبیری میگویند
موسیقی غذای روح است .موسیقی در خانواده من اعتقاد
و باور است .من بدون غذا نمیمیرم اما اگر موسیقی نباشد
خواهممرد.
او معتقد است در شرایطی که مردم گرفتار هستند و آمریکا
ناجوانمردانهبهایرانهجمهواردمیکند،بایدمقاومتکنیم
ن تن ندهیم؛ یکی از راههای مقاومت این است
و به خواسته آ 
کهموسیقیگوشبدهیموشادباشیم.

پسازعود،نوبتثبتجهانیسنتوراست
دبیروسخنگویشورایعالیخانه
موسیقیمیگویدکهپروندهعودرا
برای ثبت در سال  2019یونسکو
به سازمان میراث فرهنگی ارسال
کردهاستوپسازآنپروندهسنتور
رابرایثبت،تدوینخواهدکرد.
داریــوش پیرنیاکان در گفت و گو با ایرنا افــزود :اگر بودجه
در اختیارمان ق ــرار دهند و ســازمــان مــیــراث فرهنگی
مساعدت کند ،گروه تدوینی که کار پرونده عود را به اتمام
رســانــد ،تدوین پــرونــده سنتور را نیز انجام خواهد داد.
ویتوضیحداد:نکتهدیگرایناستکهوقتیمیراثناملموس
یاملموسباکشورهایمشترکبهثبتمیرسد،جزوسهمیه
ما به حساب نمی آید و در واقع ،همان سال می توانیم میراث
دیگریرانیزبهنامخودمانثبتکنیم.

رونماییازکتابجدیدافروغ
مراسمرونماییازکتابجدیددکتر
عماد افــروغ با عنوان «فریادهای
خاموشروزنگاشتهایتنهایی» با
حــضــور نــویــســنــدگــان و فــعــاالن
فرهنگی امروز دوشنبه  ۵شهریور
ساعت  ۱۸در خانه مهر رضــا (ع)
برگزار خواهد شد.در این مراسم که با حضور عماد افروغ،
علیرضامختارپوردبیرکلنهادکتابخانههایعمومی،رضاامیر
خانی نویسنده ،مهدی قزلی نویسنده ،محمد آقاسی رئیس
مرکز افکار سنجی (ایسپا) و  ...برگزار می شود ،عمادافروغ
ورضاامیرخانیدربارهاینکتاببهبحثخواهندپرداخت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد علی اکبرکاوه

گزارش

خوشنویسی؛ تلفیق زیبای هندسه و احساس
اکرم انتصاری -می گویند هنرمندان عاشق هرگز از یاد
نمی روند ،حتی اگر کمی عشق ورزیده باشند؛ چرا که
در جدال عقل و عشق ،همواره عشق سرانجام کار است.
به گمانم زنده یاد استاد علی اکبر کاوه حقیقی در زمره
همین هنرمندان عاشق است زیرا پس از 28سال هنوز در
پنجم شهریور سالروز درگذشت او قلم ها به نام این هنرمند
خوشنویس در گــردش اســت .او از کودکی سیاه مشق
می نوشت و عالقه و پیگیری اش باعث شد در خوشنویسی
بــه کمال برسد و همچون اســتــادش «عــمــاد الکتاب»
شاگردانی را پــرورش بدهد که هر کــدام از آن ها در
خوشنویسی جزو بهترین ها هستند .اگر به خوشنویسی
و روزگار خوشنویس ها عالقه دارید به یک صد و بیست
و چهار سال قبل فکر کنید و در ادامــه مطلب ،ماجرای
خوشنویس شدن علی اکبر کاوه و زندگی اش را بخوانید.
▪مکتب به مکتب به دنبال خوشنویسی

عـــلـــی اکـــبـــر کــــاوه
حــــقــــیــــقــــی ســـــال
1273در شــیــراز
مــتــولــد شــــد .طبع
ش ــی ــراز هــنــرپــروری
است و اهالی آن هم
از این ذوق سرشارند.
علی اکبر کــاوه یکی
از هــمــیــن شــیــرازی
هاست .او از کودکی
با قلم و مرکب آشنا بود
و دفترش سراسر سیاه
مشق های تمرینی از
خطاطی های استادان بنام ایرانی بود .خانه میرزا علی
محمد خــان ،پدر علی اکبر ،محل رفت و آمد استادان
خوشنویسی بود و همین موضوع باعث عالقه بیش از
پیش او به این هنر شد .او خط زنده یاد کلهر و میرعماد
را سرمشق می کرد و مکتب به مکتب پیش می رفت.
تا این که به همراه خانواده به تهران و محله سرچشمه
مهاجرت کــرد .پــدرش او را نزد کاتب همایون و کاتب
الخالقان برد تا در محضر آن ها خوشنویسی بیاموزد.
او در بیست و پنج سالگی به عنوان منشی مخصوص در
وزارت دارایی مشغول به کار شد و طولی نکشید که به
دعوت اعتمادالدوله وزیر فرهنگ وقت ،به وزارت فرهنگ
منتقل شد .به این ترتیب او سال های زیادی از عمرش را
در دبیرستان های تهران مانند دارالفنون  ،کالج و سیروس
به آموزش خط و خوشنویسی گذراند و همچنان مکتب به
مکتب در محضر استادان خوشنویسی شاگردی می کرد
تا این که به مکتب آخر رسید .مکتب استاد میرزا محمد
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حسین که به او لقب « عماد الکتاب» داده بودند .آن روزها،
متعالی ترین روزهای عماد الکتاب خطاط شاهنامه نفیس
امیر بهادری در خوشنویسی بود و آشنایی با او در آن دوران
برای کاوه دوره طالیی زندگی اش را رقم زد.

استاد غالمحسین
امیرخانی ،از مهمترین
خوشنویسان حال حاضر
که عنوان های نشان درجه
یک فرهنگ و هنر ،چهره
ماندگار و شوالیه ادب و هنر
فرانسه را در کارنامه خود
دارد ،زندگی نامه استاد
علی اکبر کاوه حقیقی را با
خط خوش نگاشته است

مرکبخوبداری؟گفتبله،مرکبخوبیدرستکردهامکه
عمادالکتابهمآمدهودیدهوبرایمرویکاغذنوشتهکهاین
مرکب بسیار خوب است .آدرس عماد الکتاب را از او گرفتم
و منزلش را پیدا کردم .ولی دیدم باالی در نوشته روز جمعه
تعطیلاست.منخیلیناراحتشدمچونغیرازروزجمعه
وقت دیگری نداشتم .به این دلیل در زدم .بعد از چند دقیقه
خود ایشان در را باز کرد .پرسیدم منزل عمادالکتاب این
جاست؟گفتبلهخودمهستم.گفتمبندهمیخواستمشما
را مالقات کنم و از حضورتان استفاده کنم .ایشان با دست،
نوشته باالی در را نشان دادند و گفتند :مگر این نوشته را
نخواندی؟ گفتم من چون غیر از روزهای جمعه وقت ندارم
ودرطولهفتهبایددردبیرستانهاتدریسکنمحاالمزاحم
شدم.ازراهدوریهمآمدهام.پرسیدند
چه کسی شما را معرفی کرده؟ گفتم
مشهدی محمد مرکب ســاز .خندید
و بعد با بزرگواری مرا به داخل خانه
بردندومنبادستیلرزانبرایایشان
بیتی نوشتم .ایشان لبخندی زدند
و گفتند :خــوب اســت .حتما موفق
می شوی» .او مرید عمادالکتاب شده
بود و در محضر استادش ،سیاه مشق
هاکرد.پسازدرگذشتعمادالکتاب،
بهشیوهمرادش،پرچمدارخوشنویسی
خطنستعلیقشد.اوخوشنویسیرابه
شاگردانش بر اساس روش منحصر به
فرد «نقطه گذاری بر حروف و کلمات»
آمــوزش می داد .شاگردانی مانند
حبیبا...فضائلی،عبدا...فرادی،نصرا...معیناصفهانی،
یحییجعفری،حاجسیفا...یزدانی،محمدسلحشور،علی
راهیجیری ،جهانگیر نظام العلماء و ...که حال هر یک جزو
استادانبرجستهخوشنویسیبهشمارمیآیند.
▪اعطای لقب «میرعمادعصر» توسط ملک الشعرا

▪آشنایی با عمادالکتاب و سرآغاز شکوفایی

زنده یاد کاوه در زمان حیات خود در گفت و گو با کیهان ،از
نحوه آشنایی اش با عماد الکتاب گفت«:یک روز برای تهیه
مرکببهمغازهمشهدیمحمدمرکبسازرفتم.ازاوپرسیدم

ســال ها بعد کتاب
«قــطــعــات منتخب
اســتــاد عــلــی اکبر
کــاوه» شامل 110
قطعه از آثار موجود
در تملک خاندان
کــــاوه و مجموعه
علی اصغر بــوذری
بـــه چــــاپ رســیــد.
«گــلــچــیــن اشــعــار
صــــائــــب»« ،آیــــات
مــنــتــخــبــه قــــرآن»،

کتاب بخوانید بیشتر عمر کنید

«تعلیمات دیــنــی»« ،صــرف و نحو»
و بسیاری از کتاب های درســی آن
زمان مانند تاریخ ،جغرافیا و فارسی
مزین به خوشنویسی های علی اکبر
کاوه است.
به گفته راویـــان هنر معاصر ،دهه
سی ،دهه شکوفایی و اوج علی اکبر
کاوه بود .او در این سال ها هنرهایی
از خــود در خوشنویسی به نمایش
گذاشت که نشان دهنده کمال و اوج
او در این باب هنر بود.
کــاوه به مرتبه ای رسید که ملک
الشعرای بهار به علی اکبر لقب
«میرعماد عصر» را داد؛ میرعماد که
به عقیده مورخان جزو مشهورترین
خوشنویسان تاریخ هنر ایران و تاثیرگذارترین در عرصه
خط نستعلیق است .او توانست پایه این خط را آن قدر
محکم کند که تمام صاحب نظران خطوط اسالمی آن
را« عروس خطوط» نامیدند .مکتب نستعلیق میرعماد
الحسنی به ثبت ملی هم رسیده است و بیست و دوم
اردیبهشت ما ِه امسال در موزه خط و کتابت میرعماد
مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد از آن رونمایی
شد.
بازنشستگی علی اکبر کــاوه در وزارت فرهنگ زیاد
طوالنی نشد .او بنا به درخواست اداره کل هنرهای
زیبا ،به جایگاه استادی برگشت و در کالس های آزاد
هنرهای زیبا به هنرجوهایش خوشنویسی را آموزش
می داد .ایــن استاد خوشنویسی شصت ســال از عمر
96ساله خود نستعلیق« عروس خطوط» را آموزش داد،
صیقلش داد و از آن نگاهبانی کرد تا این روزها چشم مان
به جمال زیبایی همچنان روشن شود.
کاش خوشنویسی را به بطن زندگی هایمان بیاوریم  ،زیبا
بنویسیم و زیبایی را سر در خانه هایمان کنیم.

اگرتابهحالبهفوایدکتابخواندنتوجهنداشتهاید،دستکم
به این توصیه دانشمندان گوش کنید؛ آن ها می گویند کتاب
خواندنعمرشماراطوالنیمیکند.بهگزارشایرنا،تحقیقات
جدیددانشگاهییلدرآمریکانشانمیدهدکهاحتمالمرگ
درافرادکتابخواندریکبازهزمانیدوازدهساله 20،درصد
درمقایسهباکسانیکهکتابنمیخوانند،کاهشمییابد.
ایننتایجکهدرمجلهاینترنتیانگلیسیزبانعلوماجتماعی
و پزشکی منتشر شده است ،حکایت از آن دارد که کتاب
خواندنقدرتشناختیافرادراتقویتمیکندکهخودباعث
تقویت بسیاری از توانایی ها از جمله در زمینه دامنه لغات،
مهارتهایتفکروتمرکزمیشود.
کتاب خواندن همچنین روی احساس همدردی ،درک
اجتماعی و هوش احساسی تاثیر می گذارد و در مجموع به
افرادکمکمیکندعمرطوالنیتریداشتهباشند.
در تحقیقات دانشگاه ییل از یک جامعه آماری متشکل از
سه هزار و  635نفر استفاده شد که همگی باالی  50سال
داشتند.اینافرادبهسهگروهتقسیمشدند:افرادیکهکتاب
نمی خواندند ،افرادی که سه ساعت و نیم در هفته به کتاب
خواندنمیپرداختندوافرادیکهبیشازسهساعتونیمدر
هفتهبرایکتابخواندنوقتمیگذاشتند.
نتایجقابلتوجهبود:کتابخوانهانسبتبهکسانیکهالی
کتابرابازنمیکردندتقریبادوسالبیشترعمرکردند.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد ،کتاب خواندن هم مانند
یک رژیم غذایی سالم و ورزش ظاهرا میتواند مزیتی مهم
برایبقامحسوبشود.
هنوز معلوم نیست که علت ارتباط بین کتاب خواندن و عمر
طوالنیچیستواینتحقیقفقطنشاندادهاستکهایندو
باهمدرارتباطهستند.دیگریافتههایتحقیقاتیهمنشان
دادهاستکهخواندنرمانظاهرااحساسهمدردیوارتباط
مغزیراتقویتمیکند.
شاید شما با خود فکر کنید که فرصتی برای خواندن کتاب
ندارید و در مقابل روزنامه میخوانید .خبر بد این است که به
گفته محققان دانشگاه ییل خواندن روزنامه کمکی به طول
عمرنمیکند.
اما کتاب خواندن فوایدی دیگری هم دارد :دانشمندان
معتقدند کتاب خواندن به ویــژه کتاب داســتــان ،شما را
روشنفکرتروخالقترمیکند.
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