ادبیات وهنر
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تسنیم-نقاشپیشکسوت،ایدهگرفتنازآثارهنرمندانراموضوعیطبیعیدرخلقآثارهنریودرعینحال،کپیکردنازآثاردیگرانرابهمثابهسرقتدانست.حسینمحجوبی نقاش
پیشکسوت،دربارهبرخوردباکپیکاریاز آثارهنری نیزگفت«:حاالکهموضوعبرخوردباکپیکاریدرمجامعهنریورسانههاداغشدهاست،نبایداجازهدهیماینبحثهابهراحتی
خاتمهیابدوفراموششود .اعمالنظرتخصصیدربارهچنین پروندههاییبایدتوسطکارشناسانهنری انجامشودچراکه امروزامکانتشخیصآثارکپیبادشواریبسیاریمواجهاست».
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گزارش جلسه
جلسهنقدکتابشعر"غمچیزدیگریاست"در
مشهدبرگزارشد

جلسۀنقدوپژوهششعرباموضوعنقدکتاب«غمچیزدیگری
است»اثرزهرامحدثیخراسانی،روزیکشنبههفتهجاریبا
حضور جمعی از شاعران و منتقدان استان خراسان رضوی
برگزارشد.
یوسفبینادراینمراسمبهنقدساختاریشعرهایموجوددر
این کتاب پرداخت و گفت  :در برخی از شعر ها ،تنافرحروف
وجود دارد که به شعر ضربه می زند واین موضوع در غزل ها
بیشتربهچشممیآیدوضعفدرقافیهنیزیکیدیگرازمواردی
استکهدربعضیابیاتوجوددارد.
در ادامه این مراسم ،سید حسن مبارز به عنوان منتقد دوم با
پرداختنبهمحتوایاینکتابگفت:اینکتابیکمجموعۀ
صادقانه است و رویکردهای آیینی و رسالتمحور را در این
کتاب میبینیم .در مجموع غمهایی که در این کتاب دیده
میشود ،به واقع غمهای ارجمند و آسمانی است .مباحثی
کهدربارۀسحرخیزیوشبزندهداریوامثالاینهاست،از
همینجنساست.
منیژه رضوان نیز که به عنوان منتقد به این مراسم دعوت شده
بود ،موضوع صحبت های خودرا به موضوعات زبانی و تصویر
پردازیهایموجوددراینکتاباختصاصدادوگفت:سرایش
شعر برای کودک و نوجوان در روانی کالم ایشان اثر داشته
است .کلمات غامض یا ثقیل ،در شعر ایشان کمتر به چشم می
خورد .ایشان تصویرگرا نیستند و بیشتر به محتوا میپردازند
و اگر مقداری به سمت خلق تصویر بروند ،باعث قوت کارشان
خواهد شد .از طرفی شاعر در این مجموعه کمتر تن به خطر
میدهدوهمانچارچوبراادامهمیدهدکهاینحسنوعیب
خود را دارد .روانی کالم در چهارپارهها بیشتر مشهود است و
البتهگاهیبهشعرنوجواننیزنزدیکمیشود .درادامهمحمد
نیک به ارائه نظراتش درباره این کتاب پرداخت و گفت:سنت
شاعری در خانوادۀ ایشان سابقه دارد و پدر مرحوم ایشان هم
شاعر توانایی بودهاند ،همچنین مصطفی محدثی خراسانی
برادرایشانازشاعرانبنامایرانزمینهستندوبایدحضوراین
خانواده را در ادبیات ،به فال نیک گرفت  .هادی اسماعیلی نیز
درپایاناینمراسمگفت:استفادهازتصویرهایکلیوعظیمو
عناصری مثل بهار و آسمان و نور و ...در این کتاب فراوان دیده
میشود و تعبیرها و تصویرها ،اغلب کلیشهای است البته در
مواردی تصویرهای درخشانی هست که به نظر میرسد شاعر
دراینلحظهها،یکشکارانجامدادهاست.

فریدون شهبازیان در« شب های هنر» شبکه  4سیما بیان کرد

لزوم ممیزی درموسیقی جوانان

گروه ادب و هنر -فریدون شهبازیان رهبر دایم
ارکستر ملی ایران ،مهمان برنامه شب های هنر بود.
او در شب موسیقی این برنامه از روند تشکیل ارکستر
ملی ایران گفت و ممیزی موسیقی را تنها راه بهبود
فضای شنیداری موجود دانست .او صحبت درباره
این که در  40سال گذشته چه بر موسیقی آمده
را مفصل خواند و گفت «:بعد از انقالب راهی که
موسیقی در رادیو و حتی در تلویزیون با ارکسترهای
مختلفخودمانندارکسترگلهاومجلسیمیرفت،
متوقفشد.درستیکسالبعد،جنگایرانوعراق
شروع شد و این اتفاق موسیقی را به سمت موسیقی
حماسی برد .در این میان موسیقی اصیل ایرانی
تقریبا متوقف شده بود و افراد کمی در آن مشغول
فعالیت بودند .پس از این هشت سال ،سعی کردیم
موسیقی دوباره در راه اصلی خود حرکت کند چون
نیاز به موسیقی حماسی طی هشت سال جنگ تا
حدودی برطرف شده بود .هر چند موسیقی های
بی شماری در آن سال ها در آرشیو خاک خورد و
شنیدهنشد.
موسیقی کودک بعد از سال های جنگ ،فعالیتش
را از سر گرفت اما موسیقی
ملی باز هم در محاق ماند تا
این که آرام آرام ارکسترها
راه اندازی شدند .می توان
گفت دهــه  70موسیقی
جــای خ ــودش را در میان
مردم پیدا کرد به خصوص
موسیقی که جــوانــان را به

خود جذب می کرد .ارکستر ملی ایران به رهبری
استاد پیش کسوت فرهاد فخرالدینی تشکیل شد و
موسیقی ملی دوباره جان گرفت و مردم از آن حمایت
کردند تا این که به روزهای فعلی رسیدیم .هم اکنون
ممیزی مشکل اصلی موسیقی ویژه جوانان ماست.
آثار تولیدی موسیقایی باید دیده و شنیده شود و
کارشناسی درستی درباره آن ها صورت گیرد».
فریدون شهبازیان معتقد است امــروزه به واسطه
تغییر در نوع پخش آثار موسیقی ،فرصت تفکر درباره
آن ها گرفته شده و این از هر چیزی خطرناک تر
است .او گفت «:به تازگی برای یک آزمون نوازندگی
فراخوان داده ایم که امیدواریم بتوانیم از طریق آن
نوازنده های مناسبی را برای جایگزینی تعدادی
از نیروهای فعلی و اضافه شدن به بخش های دیگر
انتخاب کنیم ».او مخالفت با ارکستر ملی را طبیعی
دانست و گفت «:از نظر من این که در روزنامه ها علیه
ارکسترملیمینویسند،اشکالینداردامارسالتما
درارکسترملیایناستکهموسیقیسرزمینمانرا
درست اجرا کنیم .اکنون مشغول تمریناتی هستیم
تا شب حسین علیزاده را با آثار او اجرا کنیم .ارکستر
می تواند در شهرها و استان
هــای دیگر هم توسعه پیدا
کند همان طور که االن در
شیراز ،سنندج و کرمانشاه
اســـت امـــا هــمــچــنــان ایــن
ارکسترها قوت نمی گیرند
چون نوازنده هایشان کامل
نمی شود».
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از آثار هنری ایده بگیرید
اما کپی نکنید

سفیر آلمان در دیدار با وزیر ارشاد در تهران مطرح کرد

تبادلآثارفرهنگیوهنریایرانوآلمان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با کلور برشتولد
سفیر آلمان در تهران با بیان این که حضور ناشران ایرانی
درنمایشگاهبینالمللیکتابفرانکفورتنشانهعالقهبه
گسترشروابطفرهنگیمیاندوکشوراست،گفت:ایران
وآلمانازقدیمتاکنونروابطخوبیدرحوزههایمختلفبه
ویژهدرحوزههایفرهنگیوهنریداشتهودارند.
به گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطــاع رسانی وزارت
فرهنگوارشاداسالمی،سیدعباسصالحیصبحدیروز
دردیدارباسفیرآلماندرتهران،بااشارهبهضرورتامضای
توافقنامهفرهنگیمیاندوکشورافزود:امضایسریعتر
این توافق نامه به ایجاد مسیری روشن برای ادامه فعالیت
هایمشترکفرهنگیوهنریمنجرمیشود.
عضوشورایعالیانقالبفرهنگیافزود:جامعهایرانیبه
فرهنگ،اندیشهوهنرآلمانعالقهمندبودهوهستوبخش
قابلتوجهیازحوزههایفلسفیومعرفتی
اینکشوردرایراندنبالمیشودواین
فضایمشترکنخبگانیوعمومیبین
ایرانوآلمان،مسئولیتدولتمرداندو
کشور در زمینه های مختلف از
جمله حوزه های فرهنگی و
هنریرامضاعفمیکند.
وی با اش ــاره به آثــار موزه
هنرهای معاصر و غیبت
اینآثاردرنمایشگاهکشور
آلمان ادامــه داد :حضور
آثار این موزه در نمایشگاه
آلمان اهمیت زیادی دارد
امــا نگرانی هایی در این

زمینه به وجود آمده است و معاون امور هنری با مسئوالن
آلمان گفت و گوهایی خواهد داشت تا ضمن رفع برخی
نگرانی های جامعه ایرانی ،زمینه های این حضور فراهم
شود.
درایندیدارکلوربرشتولدسفیرآلماندرتهراننیزبااشاره
بهروابطدیرینهایرانوآلماندرزمینههایمختلفازجمله
زمینههایفرهنگیوهنریگفت:نقاطمشترکفرهنگی
و هنری بسیاری میان دو کشور وجود دارد و مردم ایران و
آلمان در امور فرهنگی و هنری همواره ارتباط و همکاری
هایخوبیبایکدیگرداشتهاند.
سفیرآلماندرتهرانادامهداد:نگاهمثبتیبهخروجآمریکا
از برجام نداریم و نباید این اتفاق می افتاد زیرا این توافق
نامهمصوبهشورایامنیتبودهاستواینخروج،ازنگاهما
ضربهایبهتوسعهروابطدرچارچوببرجامبود.
ویافزود:ایرانیانعالقهزیادیبهفرهنگ
وهنرآلماندارندوکمترکشوریرادیده
امکهمانندایرانیانگوته،هگلوکانترا
بشناسند.
وی با اشاره به غیبت آثار موزه
هنرهای معاصر تهران در
کشورآلمانگفت:امیدوارم
شـــرایـــط ایــــن حــضــور به
زودی فراهم شــود و حتی
ما برای رفع برخی نگرانی
ها پیشنهاد کردیم به طور
هــمــزمــان آثـــار فرهنگی و
هنری آلمان نیز در تهران به
نمایشگذاشتهشود.

احتمال انتشار مجموعه شعر جدید صباغ نو

جزئیاتیازجدیدترینآلبومشهرامناظری

احتمال بازگشت محمدعلی بهمنی به دفتر موسیقی

احتمال دارد مجموعه شعر جدید امید صباغ نو در نیمه دوم
چهره ها
سال آینده منتشر شود .امید صباغ نو ،شاعر ،در گفت وگو با
شاعر
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره انتشار اثر جدیدش اظهار
کرد :سال آینده مجموعه شعر جدیدی را منتشر
خواهم کرد .هم اکنون دو سوم مجموعه شعرم
آماده است و یک سوم کار باقی مانده که آن هم تا
سال آینده جمع آوری میشود .سعی می کنم
مجموعه شعر جدیدم را در نیمه دوم سال ۹۸
منتشر کنم .وی افـــزود« :هــم اکــنــون کتاب یا
مجموعه شعر جدیدی منتشر نکردم .با این وضع
اقتصادی که در بــازار نشر وجود دارد ،ناشران
تمایلی به انتشار کار جدید ندارند».

آلبوم «آرش کمانگیر» بر اساس منظومه آرش کمانگیر اثر
چهره ها
سیاوشکسراییباصدایشهرامناظریوآهنگسازیپژمان
خواننده سنتی
طاهری ،مراحل پایانی تولید را پشت سر م ـیگــذارد .به
گزارش هنرآنالین ،توتونچیان مدیرعامل شرکت
فرهنگیهنری ققنوس درباره جزئیات این آلبوم
توضیح داد :بخش ارکسترال اثــر در "کنسرت
هاوس"شهروینتوسطارکسترمجلسیاتریشوبه
رهبریطاهاعابدیانضبطشدهودکترقطبالدین
صادقی ،نویسنده و کارگردان برجسته تئاتر نیز
راوی داستان است« .آرش کمانگیر» شامل هفت
قطعه به نامهای "شب"" ،قصه"" ،امید"" ،آهنگ
دگر""،بدرود""،آرش"و"سوگ"میشود.

بهمنی که قبل از بستری شدنش از ریاست دفتر موسیقی
چهره ها
کنارهگیریکردهبود،بهتازگیازبیمارستانمرخصشده
شاعر
و از بازگشتش به دفتر موسیقی سخن گفته است .او که
شهریورماهامسالازسمتریاستشورایشعر
و ترانه دفتر موسیقی خداحافظی کرده بود،
دربــاره احتمال بازگشتش به وزارت ارشــاد،
گفت :بازگشت من ،به پیشنهادهایی بستگی
دارد که از سوی وزارت ارشــاد ارائــه میشود.
بــاالخــره آنه ــا پیشنهادی دارنــد و مــن هم
پیشنهادی دارم .بهمنی بار دیگر یــادآور شد
که مشکل او در شــورای شعر ،به کالمهای
ضعیفیبرمیگردد که«پدرآدمرادرمیآورد».

...
اخبار

جایگزینیتابلویچلیپابهجایتابلویصادقی
حــوزه هنری که دو روز پیش از
بازنمایی تابلوی "عــاشــورا" اثر
حبیبا ...صادقی در نگاهخانه
زیرگذر تئاتر شهر خبر داده بود،
دیروز تابلوی "توبه حر" اثر کاظم
چلیپارابهجایآنبازنماییکرد!
دو روز پیش خبری مبنی بر افتتاح نگاهخانهای در زیرگذر
متروی تئاتر شهر تهران به نقل از رواب ــط عمومی موسسه
سپهر سوره هنر حوزه هنری در رسانهها منتشر شد اما دیروز
دوشنبه در مراسم افتتاحی ه این نگاهخانه با حضور مسئوالن
حوزه هنری ،طی اقدامی عجیب و بدون اطالع قبلی ،تابلوی
«توبه حر» اثر کاظم چلیپا جایگزین تابلوی حبیبا ...صادقی
شد!نکته عجیبتر این که حبیبا ...صادقی نقاش آیینی و
بازنمایی تابلویخودو
انقالبی،طیگفتوگوباتسنیمازخبر
ِ
جایگزینشدنتابلویچلیپابهطورکلیاظهاربیاطالعیکرد.

اجرایپردهخوانیونقالیعشاقدرصحن
مطهرحضرتمعصومه(س)
سومآبان،پردهخوانیونقالیعشاقدرصحنمطهرحضرت
معصومه (س) اجرا میشود .مرشد میرزاعلی به خبرگزاری
آنا گفت «:برای اولین بار در حرم حضرت معصومه (س)
پردهخوانی و نقالی عشاق با موضوع قیام سیدالشهدا
(ع) اجرا میشود .مسئول دفتر تعزیه و آیینهای نمایشی
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ادامــه داد :با نزدیک
شدن به ایام اربعین ،با همکاری مرکز آلالبیت و دفتر تعزیه
و هنرهای آیینی حوزه هنری ،پردهخوانی و نقالی عشاق
با موضوع قیام سیدالشهدا (ع) و اربعین در صحن حضرت
معصومه(س) اجرامیشودکههدفازایناجرا،نشاندادن
مظلومیتسیدالشهدا(ع)واهلبیتگرامیایشاناست.

معرفیبرترینآثارهنرانقالبدرنیمهدومامسال
بهگفتهامیرعبدالحسینی،سازمانفرهنگیهنریشهرداری
تهران تصمیم دارد در نیمه دوم امسال در کنار برگزاری
نمایشگاهها،فروشمحصوالتوآثارهنری ،بهمعرفیبرترین
آثار هنر انقالب نیز بپردازد .وی درباره برنامههای پیشرو به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به مهر
گفت :تمرکزمان در این موضوع بر  40سال هنر تجسمی
انقالب اسالمی خواهد بود و قرار است با معرفی استادان و
برترینکارهایحوزههنرهایتجسمی،جنبههایپژوهشی
را تقویت و نشستهای تخصصی برای ارزیابی هنرهای
تجسمی پس از پیروزی انقالب اسالمی برگزار کنیم.
عبدالحسینیهمچنینتصریحکرد :هدفمامعرفیبرترین
آثاربرایفرهنگسازیوتاثیرگذاریبرهنرمعاصراست.
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