ادبیات وهنر
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سینا سرلک قصه
«کالغ به خونه ش می رسه »را خواند

سیناسرلکخوانندهموسیقیایرانی،قطعه«کالغبهخونهشمیرسه»راباآهنگسازیمعینطیبیمنتشرکرد.بهگزارش مهر،قطعه«کالغبهخونه
شمیرسه»،عنوانتازهتریناثرسیناسرلکاستکهبامجوزدفترموسیقیوزارتفرهنگوارشاداسالمیدردسترسمخاطبانقرارگرفتهاست.در
اینقطعه،مهرزادامیرخانیترانهسرا،معینطیبیآهنگساز،فرشادیزدیتنظیمکنندهوسیناسرلکخواننده،گروهاجراییراتشکیلمیدهند.

...

لذت شعر
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم
آشوب عشق آن قد و باالست در دلم
خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست
تا فتنه خیال تو برخاست در دلم
خاموشی لبم نه ز بی دردی و رضاست
از چشم من ببین که چو غوغاست در دلم
من نای خوش نوایم و خاموشم ای دریغ
لب بر لبم بنه که نواهاست در دلم
دستی به سینه من شوریده سر گذار
بنگر چه آتشی ز تو برپاست در دلم
زین موج اشک تفته و توفان آه سرد
ای دیده هوش دار که دریاست در دلم
باری امید خویش به دلداری ام فرست
دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم
گم شد ز چشم سایه ،نشان تو و هنوز
صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
هوشنگ ابتهاج
***
این روزها
نفس کشیدن من
شده دم و
باز...
دم
حتی به قدر یک بازدم
نمی خواهم از من کم شوی
این روزها که
افشین یداللهی
م
تو را نفس می کش 
***
خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید
گذر به سوی تو کردن
ز کوچه کلمات
به راستی
که چه صعب است و مایه آفات
شفیعی کدکنی
چه دیر و دور و دریغ . ..
***
آن کس که شتاب دارد
عاشق نیست
تشنه ای است که معشوق را
چشمه آب شیرین
تصور کرده است
وقتی دوید و رسید و
نوشید و ورم کرد
رها می کند و می رود
محبوب،
آب شیرین نیست
چشمه ِ
ِ
نادر ابراهیمی
ت
دم صبح اس 
هوای
خنک ِ

...
هنری

معلمانهنرباآموزشهایالزمفاصلهدارند
سیدعباسصالحیدرافتتاحیه
نهمین دوره مجلس دانــش
آموزیبابیاناینکهآموزشهای
هنری در نوع نگاه نظام خانواده
بههنروجایگاهآن،نیازمندتوجه
تکمیلی هستند ،گفت :سهم
آموزشهای هنری در کشورهای پیشرفته با ایران بسیار
متفاوت است .در تهران معلمان هنر با آموزش های الزم این
حوزهفاصلههاییدارند.
ویافزود:هنربهایجادفضایعاطفیترومنعطفتردرمسیر
یادگیری کمک میکند .طبعا یادگیری از طریق هنر ،به
شکوفایی یادگیریهای خالقانه کمک میکند .ما از همه
ظرفیتهای هنر استفاده نکردهایم .به گزارش ایسنا ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :ساالنه ۱۴هزار کتاب ادبی
و ۱۵هــزار کتاب کودک چاپ و تئاترهای مختلفی برگزار
میشود و اتصال دو وزارتخانه با ظرفیتهای قابل توجه،
میتواندکمککندتربیتهنریراجدیتردنبالکنیم.

مرد اشارهگر
«آلبرتو جاکومتی»

 ۱۴۱.۳میلیون دالر
در ماه مه سال ۲۰۱۵یکی از مجسمه های برنزی
جاکومتی به حراج گذاشته شد .این اثر به مدت
 ۴۵سال در مجموعه شخصی که اثر «ارابه» هم
در آن قرار داشته ،نگهداری می شده است .این
مجسمه با قیمت بی سابقه  ۱۴۱.۳میلیون دالر
فروخته شد و رکورد گران ترین مجسمه فروخته
کرد.
شده در حراجیها را از آن خود

مردیکه راه میرود
«آلبرتو جاکومتی»

 ۱۰۴میلیون دالر
مجسمه «مردی در حال قدم زدن» محصول
سال  ۱۹۶۱از «آلبرتو جاکومتی» در سال
 ۲۰۱۰با قیمت  ۱۰۴میلیون دالر فروخته
و در زمان خودش ،به گران ترین اثر هنری
به حراج گذاشته شده تبدیل شد.

آشنایی با گرانترین مجسمههای فروخته شده در عالم هنر

مجسمههایمیلیوندالری

 101میلیون دالر
این اثر پس از این که  ۴۰سال
در دســت یــک مجموعهدار
خــصــوصــی بـــــود ،در ســال
 ۲۰۱۴در حراجی ساتبی
نــیــویــورک ب ــا قــیــمــت ۱۰۱
مــیــلــیــون دالر به
فروش رفت.

سر

این هنرمند در طول زندگی خود  ۲۷مجسمه را خلق
کرد ولی تنها  ۱۰اثر از آثار او ،متعلق به مجموعهداران
شخصی است .در سال  ۲۰۱۰اثر «سر» این هنرمند به
یک مجموعهدار شخصی با قیمتی معادل  ۵۹میلیون
دالر فروخته شد که اثر مودیلیانی را به گرا نترین کار
هنری فروخته شده در یک حراجی در فرانسه تبدیل کرد.

نزدیک بغداد پیدا شده
اســــت« .مــادهشــیــر
گـــونـــل» یـــک اثــر
بــــاســــتــــانــــی
اســـــــــت کــه
در حــراجــی
ســـــاتـــــبـــــی
ِ
نیویورک با قیمت ۵۷
میلیون دالر در سال
 ۲۰۰۷فروخته و به
گران ترین نمونه از
هنر باستان که تا به
حــال فروخته شــده،
تبدیل شد.

سگ بادکنکی
«جف کونز»

 58میلیون دالر
اثر «سگ بادکنکی» (نارنجی) در سالهای  ۱۹۹۴تا
 ۲۰۰۰توسط «جف کونز» ساخته و در سال  ۲۰۱۳با
قیمت  ۵۸میلیون دالر فروخته شد .این اثر« ،جف کونز»
را به گران ترین هنرمند در قید حیات تبدیل کرد .اثر
«ســگ بادکنکی» جــف کونز
یکی از پنج اثر مجموعه
ای از کارهای این
هــنــرمــنــد اســت.
در ایــــن مــجــمــوعــه،
نسخههای دیگری از کارهای او
از جمله آبی ،ارغوانی ،قرمز و
زرد نیز موجود است.

مادهشیر گونل

«آمادئو مودیلیانی»

 59میلیون دالر
«آمــادئــو مودیلیانی» ( ۱۹۲۰ـ )۱۸۸۴
نقاش ایتالیایی است که بیشتر آثارش
را در فرانسه خلق کرد .وی به سبک
مدرن کار میکرد و غیر از نقاشی ،به
هنر مجسمهسازی هم اشتغال داشت.

یکی از آثار مجموعه سیاه
«هانری ماتیس»
4
 8میلیون دالر

همچنین اثـــر چــهــارم از
مجموعه ســیــاه «هــانــری
مــــاتــــیــــس» ـ نــــقــــاش و
مجسمهساز فــرانــســوی ـ
در نوامبر سال  ۲۰۱۰به
حراج گذاشته و با قیمتی
بیش از  ۴۸میلیون دالر به
یک مجموعه دار شخصی
فروخته شد.

گروه ادب و هنر  -ارزش آثار هنری در نگاه هر فردی متفاوت است و بستگی به عالقه و نوع نگاه افراد به
هنر دارد .عده زیادی از هنرمندان در دوران خودشان ،زیاد معروف نبودند و نادیده گرفته می شدند و بعد
از مرگ ،به شهرت رسیده اند .برخی از آثار هنرمندان در طول زمان ،ارزش شان را حفظ می کنند و حتی
قیمتی تر می شوند و کلکسیونرهای هنری مایل اند میلیون ها دالر برای داشتن آن ها هزینه کنند .در این
بین ،قیمت گذاری بعضی آثار هم دشوار و حتی غیر ممکن است به طور مثال هیچ کس نتوانسته قیمتی روی
مجسمه حضرت داوود (ع) اثر میکالنژ بگذارد .در این مطلب سعی کرده ایم گران ترین آثار مجسمه سازان
دنیا را به شما معرفی کنیم که در ادامه می خوانید.

مجسمه ارابه
«آلبرتو جاکومتی»

11

مجسمه  ۵۰۰۰ساله

 57میلیون دالر
اثری به نام «مادهشیر گونل» متعلق به  ۳۰۰۰سال پیش
از میالد مسیح ،انسانواره عضالنی یک مادهشیر است.
این مجسمه  ۵۰۰۰ساله متعلق به بینالنهرین است که

خلعتبری موسیقی «تصویرم در آیینه نیست» را ساخت

فردینخلعتبریساختموسیقیفیلمسینمایی«تصویرمدر
چهره ها
آیینه نیست» را با صدای ساالر عقیلی به پایان رساند .این اثر
آهنگ ساز
بعد از ایــام محرم و صفر ،اکــران
عمومی میشود .فردین خلعتبری پیش از این،
مــوســیــقــی مــتــن بــیــش از ســی فــیــلــم سینمایی
مانند«پرتقال خونی»« ،چ» و «اتوبوس شب» و سریال
هایی مانند «شب دهــم» « ،بــرادر» و «هم نفس» را
ساخته است .همچنین آهنگ سازی سه آلبوم« شب
نقاشی»« ،دچــار» و «امشب را کنار غزل های من
بخواب» را نیز در کارنامه خود دارد.

نیم تنه برنجی
«آلبرتو جاکومتی»

 53میلیون دالر
مجسمه نیم تنه برنجی
«آلبرتو جاکومتی» نیز در
ماه مه سال  ۲۰۱۰با قیمتی
بیش از  ۵۳میلیون دالر به
یک مجموعه دار فروخته
شد البته این اثر سه سال
بعد هم با قیمت  ۵۰میلیون
دالر بـــرای بــار دیــگــر چکش
خورد .اندیشه پشت این اثر
«جاکومتی» ،همانند
تعداد زیاد دیگری از
مجسمه هایش،
بــرادرش «د یِگو»
بود.

پس از 16سال دوباره می خوانم

حسینزماندرصفحهشخصیخود،ازدریافتمجوزسه
چهره ها
قطعه جدید خبر داد و نوشت «:با تــاش زیــاد و البته
خواننده پاپ
مساعدتآقایترابیمدیرکل
واحد موسیقی وزارت ارشاد که به بنده خیلی
محبت داشته اند ،تا کنون توانسته ام مجوز سه
ترانهاز 9ترانهایراکهبرایدریافتمجوزانتشار
به ارشــاد داده ام ،بگیرم  . ...بعد از  16سال
محرومیت،کارسختیدرپیشرودارم.درتالشم
اگر مساعدت کنند اولین اجرایم را به صورت
خیابانیورایگانتقدیمکنم».

مادام ال آر
«کنستانتین برانکوشی»

 37میلیون دالر
مجسمه «مـــادام ال آر» از «کنستانتین
برانکوشی» ـ مجسمه ساز و نقاش رومانیایی
ـ محصول سالهای  ۱۹۱۴تا ۱۹۱۷
با قیمت  ۳۷میلیون دالر به «ایو سن
لوران» طراح لباس فرانسوی در سال
 ۲۰۰۹فروخته شد.

گلهای الله
«جف کونز»

 33میلیون دالر
اثر «دسته گل الله» از «جف
کونز» ـ یکی از گــران ترین
هنرمندان زنده دنیا ـ در
ســا لهــای  ۱۹۹۵تا
 ۲۰۰۴مــیــادی خلق
شده است .این مجسمه
غــول پیکر استیل در
نــوامــبــر ســـال ۲۰۱۲
در حــراجــی پسا جنگی و
هنرهای معاصر کریستیز
بــا قیمت  ۳۳میلیون
دالر به «استیو وین»
ـ مــجــمــوع ـهدار آثــار
هــنــری و بــازرگــان
آمریکایی ـ فروخته
شد.

راوی شعرهای حافظ ،متنوع است

منبع)Imaginarium( :

دکتر رشید کاکاوند که قرار است هفته ای یک بار در کتاب باز
چهره ها
حضورداشتهباشد،دراینبرنامهازحافظسخنگفت.اوحافظ
شاعر
رابزرگترینشاعریدانستکهمااز
او هیچ نمی دانیم و ادامه داد «:در غزل فارسی ،راوی بر
شاعرمنطبقاستیعنیشاعرتجربههایعاطفیخود
راتسهیلگریمیکندوبامخاطبدرمیانمیگذارد،
تنها دیوان حافظ و کلیات شمس تبریزی است که تنوع
ویژه ای دارد .در دیوان حافظ ما با یک راوی سر و کار
داریــم که آن شخصیت پــردازی قطعی را نــدارد و این
ویژگی،شعررابهمتننمایشینزدیکمیکند».

...
ادبی

برگزاریهمایشملی«ادبیاتکودکو
نوجوانومعنویت»درمشهد
جلیل فخرایی -همایش ملی «ادبیات کودک و نوجوان و
معنویت»ازسریبرنامههایمربوطبهپایتختیمشهدبرای
فرهنگاسالمیباحضوراستادانبرجستهادبیاتکودکان
ومسئوالناجراییدردانشگاهبینالمللیامامرضا(ع)برگزار
شد.درابتدایاینآیین،ابراهیمدانشیفر،معاونپژوهشی
دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) ضمن ابــراز خرسندی
از برگزاری این همایش ،بیان کــرد :یکی از اهــداف مهم
دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) همواره این بوده است که
فرصتهاییرابرایاندیشمندانفراهمکندتادرآنبهطرح
آراوافکارخودبپردازندوبااستفادهازبنمایههایفرهنگیو
اندیشهها ،آثار و خدمات علمی خود و دیگران ،برای سامان
دهی،تعمیق،گسترشواعتالیآنبکوشند.
دانشی فر افزود :به همین منظور دانشگاه بینالمللی امام
رضا(ع)ازسالپیشبرگزاریهمایشملیادبیاتکودکو
نوجوانومعنویترادراولویتبرنامههایعلمیخودقرارداد
تاگامیمفیددرراستایاهدافدانشگاهبردارد.
وی با بیان این که این همایش بیش از پنج بار در شیراز
برگزارشدهاستوامسالمشهدالرضا(ع)همزمانباپایتختی
فرهنگی جهان اسالم ،میزبان این همایش است؛ افزود :ما
بر این باوریم سرمایهگذاری برای سرمایههای گرانسنگ
آینده؛یعنیکودکانونوجوانانوبهویژهنهادینهکردناخالق
و معنویات در آنها وظیفه اصلی سیاستگذاران علمی و
فرهنگیکشوراست.
در ادامه مه دخت پور خالقی چترودی ،دبیر علمی همایش،
با اشاره به برگزاری این همایش در مشهد پایتخت فرهنگی
جهاناسالموپایتختمعنویایران؛افزود:پیشنهادبرگزاری
اینهمایشازسویمدیرگروهآموزشیزبانوادبیاتفارسی
دانشگاهبینالمللیامامرضا(ع)دادهشدواستقبالوحمایت
معاون پژوهشی دانشگاه سببساز برگزاری این همایش در
اینشهربودهاست.
وی با اشاره به برگزاری سه کارگاه آموزشی در این دو روز،
تصریحکرد:بازنویسیوبازآفرینی،آشناییباچگونگیتولید
نشریهکودکونوجوانوآشناییباپایگاههایاطالعاتیعلوم
انسانی،ازجملهبرنامههایعلمیاینهمایشاست.
دبیر علمی همایش همچنین زیــارت حرم مطهر امــام رضا
(ع) ،بازدید از موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی و آرامگاه
فردوسی،اجرایتئاتر«گم»باهنرمندیهنرمندانحوزههنری
خراسانرضوی،اجرایپردهخوانیسقاخانهاسماعیلطالیی،
برگزاری شبشعر با حضور شاعران شعر کودک و نوجوان
سراسرکشورو...راازدیگربرنامههایاینهمایشدانست.
درادامهکاووسحسنلی،استاددانشگاهشیرازاظهارکرد:
معنویتچیست؟دینبامعنویتچهنسبتیدارد؟آیامفهوم
معنویتغیردینیوجوددارد؟ادبیاتبادینچهنسبتیدارد
ومعنویتدرادبیاتکودکچهجایگاهیدارد؟برایتقویت
معنویتنسلامروزچهکارهاییانجامشدهاست؟و...ازجمله
پرسشهاییاستکهباعثشدبهموضوعمعنویتدرادبیات
کودکبپردازیم.

شعربراییمن،یمنبرایشعر
مرتضی امــیــری اسفندقه در
نــشــســت خــبــری هفدهمین
همایشادبی«سوختگانوصل»
کهتوسطدفترادبیاتوهنرنهاد
نمایندگیمقاممعظمرهبریدر
دانشگاهتهرانبرگزارشد،بابیان
اینکه«سوختگانوصل»دراینسالهاتذکربرتفکردرموضوع
شعر انقالب بوده است ،گفت :هم حماسه یمن یک بار دیگر
آتشبهجانشعرمیکشدوهمشعریکباردیگرکاغذینجامه
بهخونابمیشویدتااینحماسهرابهرخبکشدویادآورشود.
در این نشست سعید حــدادیــان ،دبیر همایش نیز با ارائه
توضیحاتی دربــاره فعالیت این همایش در طول  ۱۷سال،
گفت  :ما در چند سال اخیر بهدنبال این بودیم که در همایش
«سوختگانوصل»،برایمردمیمنهمبرنامهایداشتهباشیم
که امسال نوبت به آن رسید .فاطمه نانیزاد ،مسئول اجرایی
همایشنیزگفت:زمانبرگزاریمراسمپایانیهمایش،ششم
آذرماهدرتاالرفردوسیدانشکدهادبیاتدانشگاهتهراناست.
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