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جبران سریع یک اشتباه
توسط وزیر ارتباطات

خراسان -محمدجواد آذریجهرمی  ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دربار ه آلبوم «ایران من» همایون شجریان و سهراب پورناظری در توییتر نوشت:
«دوستی ،لینکی از اثر فاخر آقای همایون شجریان با نام «ایران من» برایم فرستاد .شایسته نیست کسی که با هم ه هنر و وجود ،اثری ماندگار برای ایران خوانده
اینگونه مورد بیمهری توزیع غیرمجاز محصولش قرار گیرد .گوش دادم اما همان زمان یک نسخه آنالین خریداری کردم تا از این کار حمایت کرده باشم».

...
ادبی

خداحافظی محمد علی بهمنی از شورای
شعر دفتر موسیقی
محمدعلی بهمنی شاعر
و تــرانــه ســـرا در یــک پست
اینستاگرامی ،از خداحافظی
خود خبر داد.
این شاعر بنام کشورمان که
ســال هــاســت ریــاســت دفتر
شعر و ترانه وزارت ارشــاد را
بر عهده دارد ،در یک پست اینستاگرامی از خداحافظی
اش گفت و نــوشــت «:از ســال  1342کــه بــه مهربانی
استادم ،گرامی یاد ،فریدون مشیری در رادیــو سرودن
ترانه را تجربه می کردم تاکنون ،هرگز از تشویقی مغرور
آگاهی اشتباهم از
و از انتقادی دلگیر نشده ام .من با
ِ
قبول(ریاست شورای ترانه) نه به دلیل این که شش ماه
است کارشناسانش حقوقی دریافت نکرده اند فقط به
این دلیل که دیگر مزاحم ترانه های ضعیف نباشم با شرم
خداحافظی می کنم».
شنیده ها حاکی از آن است که این استعفا بی ارتباط با
حواشی آلبوم «ابراهیم»محسن چاوشی نیست.
ظاهرا ماجرا از این قرار است که بهمنی با انتشار بیتی از
یک قطعه از آلبوم ابراهیم در اینستاگرامش قبل از انتشار
آلبوم گفته بود به دلیل مسائل اخالقی نمی توان به این
شعر مجوز داداما چاوشی با تهدید و همین طور در جلسه
بستنی خوران با رئیس دفتر موسیقی درنهایت موفق به
دریافت مجوز آلبوم شدو این ماجرا باعث دلخوری بهمنی
و انتشار خدا حافظی اش در یک پست اینستاگرامی شده
است.

ژیلبر الزار ایرانشناس نامدار فرانسوی از
دنیا رفت
ژیلبر الزار ،زبــا نشــنــاس و
ایرانشناس نامدار فرانسوی
که عمر خود را صرف تحقیق
درباره زبان فارسی و فرهنگ
ایرانی کرده بود ،در سن ۹۸
سالگی درگذشت .به گزارش
ایسنا ،الزار از دانشمندانی بــود که عمر خــود را صرف
تحقیق درباره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کرد و به همین
مناسبت ،در دی ماه  ۹۵به عضویت افتخاری فرهنگستان
زبان و ادب فارسی نیز درآمد.
الزار از سال  ۱۹۷۲تا  ۱۹۹۳مشغول تحقیق و مدیریت
گــرو ههــای پژوهشی در مرکز ملی پژوهشهای علمی
فرانسه در حوزه زبانهای ایرانی بود.

...

موسیقی

به مناسبت تولد پیر ادبیات روس ها

آن چه درباره «تولستوی» نمیدانستید!
گــروه ادب و هنر  -تولستوی در  9سپتامبر 1828
در یاسنایا پلییانا به دنیا آمد و در  20نوامبر 1910
درگذشت .از بین آثار او میتوان به رمانهای «جنگ و
صلح» و «آنا کارنینا» اشاره کرد.
▪تولد در یک خانواده اشرافی

پدر و مادر تولستوی ،هر دو از خانواد ههایی اشرافی
میآمدند .پــدربــزرگ مــادری او ،شــاهــزاده نیکالی
ولکنوسکی ،یکی از اعضای دربــار
کاترین کبیر و سفیر روسیه در
آلمان و پــدربــزرگ پــدری او
نیز کنت ایلیا تولستوی،
فـــرمـــانـــدار شــهــر کــــازان
(پایتخت فعلی تاتارستان)
بود.

11

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی موسیقی
جوان با حضور وزیر ارشاد

▪نظر تولستوی درباره شکسپیر

با این که تولستوی بسیاری از آثار شکسپیر را میخواند
امامرتب ًانقدهایکوبندهایراعلیهایننمایشنامهنویس
انگلیسی منتشر میکرد و میگفت که او فاقد نبوغ بوده
و استعدادی متوسط داشته است و در جایی گفته بود:
"نه تنها نباید نمایش نامههای شکسپیر را الگویی برای
هنر نمایشی دانست بلکه در این آثار حتی ابتداییترین
و شناختهشدهترین قواعد هنری نیز رعایت نشدهاند".
▪زندگی بی پروای تولستوی

تولستوی در جوانی زندگی بیپروایی داشت و بسیار
قمار میکرد .به خصوص زمانی که افسر ارتش بود .در
سال  ،1854او مجبور شد خانهای را که از پدربزرگ
مادری اش در یاسنایا پلییانا به ارث برده بود ،تفکیک
کند و بخشی از آن را به  5000روبــل بفروشد .او به
خانهای کوچک تر نقل مکان و بیش از  50سال در آن
جا زندگی کرد.
▪پایان زندگی پیر ادبیات

تولستوی اواخر عمرش در ناامیدی بسیار،
کشور زادگاهش را در  28اکتبر سال
 1910ترک کرد و این در حالی بود
که بعد از  48سال زندگی با سوفیا
و داشتن  13فرزند ،از او جدا شد.
بعد از مدتی کوتاه نیز در یک
ایستگاه دورافتاده راه آهن
از دنیا رفت.

بریده هایی از زندگی «جالل آل احمد» به بهانه سالروز کوچش

اکرم انتصاری 49 -سال از کوچ جالل آل احمد
گذشتهاست.اوهجدهمشهریوربهناگاهوبهمرگی
مشکوک از دنیا رفت .آثار او همچنان جزو برترین
های ادبیات معاصر کشورمان است و این خود
دلیلیاستبرچیرگیقلماو.جاللآلاحمدالهام
بخش نویسندگانی مانند غالمحسین ساعدی و
نادر ابراهیمی بوده است .ازدواج جالل و سیمین
دانشور باعث شد زندگی این زوج ادبی همیشه
مــورد توجه باشد و به همین دلیل ،روایــت های
کوتاهیراازآنچهبرایندورفتهاست،میخوانیم.
سیمین دربــاره آشنایی اش با جــال در مقاله
« شوهر مــن ،جــال» می نویسد «:جــال و من
همدیگررادرسفریازشیرازبهتهراندربهارسال
 1327یافتیموباوجودیکهدرهمانبرخورداول
دربارهوجودمعادنلبلعلوکانحسنشیراز،در
زمانماشککردوگفتکهتماماینگونهمعادندر
زمان مرحوم خواجه حافظ استخراج شده است،
بازبههمدلبستیم».بهاینترتیب،یکیازبهترین

حقیقتی عجیب درباره جایزه ادبی بوکر
اسناد تازه منتشر شده بنیاد جایزه بوکر ،نشان میدهد برنده این
جایزهیکبارباشیریاخطمشخصشدهاست.
جایزهبوکرشایداصلیترینجایزهادبیدنیایادبیاتانگلیسیزبان
تلقیشودامانامههایپیشازایندیدهنشده،نشانمیدهدکهبرنده
اینجایزهیکبارباشیریاخطمشخصشدهاست.
به گــزارش ایبنا ،این افشاگری که توسط مارتین گاف ،یکی از
مدیران اسبق جایزه ،انجام شده ،پس از انتشار مصاحبههای
آرشیوی با چهرههای کلیدی تاریخ  ۴۹ساله بنیاد جایزه بوکر،
کشف شده است.
این برنده خوششانس ،دیوید استوری بوده که در سال  ۱۹۸۶به
خاطر رمان «ساویل» برنده جایزه بوکر شده است؛ پس از آن که دو
داورازسهداور،والترآلنوفرانسیسکینگبهرمانهایمتفاوترای

خرده روایت های جالل و سیمین

دادند،آنهابرندهراباشیریاخطمشخصکردند.
نامهای از ربکا وست ،یکی از داوران اولین دوره جایزه در سال
 ۱۹۶۹هممنتشرشدهاست.درآننامهاونظراتصادقانهاشازآثار
نویسندگانپیشروآنزمانازجملهملوینبرگ،جانلوکارهووندی
ُاونراآوردهاستکهدرآناورااحمقتوصیفمیکنند.
وست آثار نامزد شده ازجمله «بــدون دیــوار شهر» برگ را «به طرز
فاحشی رونویسی شده» و «به طور غیرعادی ناامیدکننده» توصیف
میکند .برنده نهایی آن سال ،پی.اچ نیوبی نیز از انتقادهای او در
امان نبوده و وست دربــاره کتابش نوشته است «نتوانستم بفهمم
دربارهچیست».
نامزدهاینهاییجایزهامسالمنبوکر۲۰سپتامبرمعرفیمیشوند
وبرندهنهایی ۱۶اکتبراعالمخواهدشد.

زوجهایادبیکشورمانشکلگرفت.
جاللوسیمینبهدرخواستنیمایوشیج،همسایه
اودردزاشیبتهرانشدند.همسایگیکهباعثشد
بنبست«ارض» یکیازپاتوقهایادبیآندورهو
محلرفتوآمدبزرگانیچونشاملووفروغفرخزاد
شود.نامبنبستراخودشان«ارض»یعنیآخردنیا
گذاشتند .جالل این اسم را از روی «لسان ارض»
محلدفنپدرومادرسیمینانتخابکردهبود.
جاللوسیمینهیچگاهصاحبفرزندینشدند.
جاللدرکتابجنجالی«سنگیبرگوری»کهقرار
بود بعد از مرگ سیمین به چاپ برسد از روزهای
سختیکهبرهردویآنهاگذشته،نوشتهاست.
سرانجامجاللدر 45سالگیدراسالمگیالنبه
مرگیمشکوکدرگذشت.وصیتاوبراینبودکه
جسدشدراختیاراولینسالنتشریحدانشجوها
قرارگیردامااینامکانفراهمنشد.
برایاطالعازنسبت«جالل»باجریانروشنفکری
درایرانمیتوانیدمصاحبهصفحه 12رابخوانید.

آیـــیـــن اخــتــتــامــیــه بــخــش
مــوســیــقــی دســتــگــاهــی و
کــاســیــک دوازدهــمــیــن
جــشــنــواره مــلــی موسیقی
جوان ،با حضور سیدعباس
صــالــحــی وزیــــر فــرهــنــگ و
ارشــاد اســامــی ،یک شنبه
 18شهریور با معرفی برگزیدگان این بخش در تاالر
وحدت برگزار خواهد شد .به گــزارش  روابــط عمومی
دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ،این مراسم
از ساعت  ٢٠روز یک شنبه آغــاز می شود که طی آن،
نفرات برتر بخش موسیقی دستگاهی و کالسیک این
دوره از جشنواره معرفی خواهند شــد .دوازدهمین
جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی
و با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور
توسط انجمن موسیقی ایــران ،با حمایت معاونت امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری دفتر
موسیقی ،بنیاد رودکی و فرهنگسرای نیاوران از ۲۲
مرداد آغاز شده است و تا  ۱۸شهریور امسال در تهران،
برگزار خواهد شد.

آخرین کنسرت تابستانی رحیم شهریاری
برگزار شد
تـــازه تــریــن کنسرت رحیم
شهریاری خواننده موسیقی
پــاپ آذربایجانی در حالی
برگزار شد که وی این بار از
ترکیب نوازندگان جمهوری
آذربــایــجــان نیز در اجــرای
زن ــده خــود اســتــفــاده کــرده
بود .رحیم شهریاری در این کنسرت که با اجرای چند
اثر جدید نیز همراه بود ،بیان کرد« :من بیش از  ۲۰سال
است که در آمریکا و کانادا کنسرت برگزار میکنم و
همیشه سعی کردهام استقالل و هویت کاریام را حفظ
کنم .هرگز موسیقی آذربایجانی را در هیچ کجای دنیا به
دالر نفروختم».
این خواننده پس از اجرای قطعات قدیمی گفت« :آلبوم
جدیدم آماده انتشار است و پاییز امسال قطعا روانه بازار
موسیقی کشور خواهد شد».
تــازه ترین کنسرت رحیم شهریاری به همت موسسه
«کامیاب بــهــاران» و تهیه کنندگی علی حق شناس
برگزار شد.
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